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1. A térképvázlat a magyar nép vándorlását mutatja. (K/5)
Töltse ki a táblázatot! Használja a Történelmi atlaszt! (Elemenként 0,5 pont.)

A magyar nép vándorlása

Leírás Földrajzi név Betűjele a
térképen

a)  A  Volga  és  Don  között  található  terület,  őseink  itt  kazár  mintára
kettős fejedelemségben éltek.

b) A Duna és Dnyeper közötti szállásterület, mely a vérszerződésről és
Álmos fejedelemmé választásáról híres.

c)  Hegyláncok  által  közrefogott  medence,  a  X.  században  ide
menekültek őseink a besenyők elől.

d)  A  Kárpátok  egyik  hágója,  a  honfoglalás  során  itt  áramlott  be  a
magyarok egy része az új hazába.

e) A finnugor népek őshazájának területén emelkedő hegység, melynek
lábától indult a magyar vándorlás.

2. A feladat a honfoglaláshoz és a letelepedéshez kapcsolódik. (K/4)
Kapcsolja  a  szövegleírásokhoz  a  megfelelő  helyszíneket!  Írja  a  térképen  található  számokat  a
szövegek melletti négyszögekbe! (Elemenként 1 pont.)

„Őseink valószínű, hogy elsősorban a Kárpátok északkeleti hágóin és az erdélyi déli hágókon vonultak
be a Kárpát-medencébe. Ezen a területen nem találkoztak számottevő ellenállással. 898-ban a keleti
frank uralkodó szövetségeseként Észak–Itáliában harcoltak, majd onnan hazatérve először a morvákra
rontottak, kiverve őket a Kárpát-medencéből, később a bajorokra támadtak, elfoglalva Pannóniát.”

(Tankönyvi szöveg)
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a) A magyarok első szállásterülete a honfoglalás után.

b) A honfoglalás során e területeken át folyt a betelepülés.

c) Az itáliai hadjárat után a bajoroktól elfoglalt terület.

d) Az e területek feletti ellenőrzés után szilárdult meg a magyar uralom a Kárpát-medencében.

Honfoglalás és letelepedés

3. A feladat a honfoglaló magyarság társadalmával kapcsolatos. (K/3)
Egészítse ki a honfoglalás kori magyar társadalomról szóló szöveget a hiányzó kifejezésekkel! 
Válasszon a felsoroltak közül! (Négy szakkifejezés felesleges.) (Elemenként 1 pont.) 

Szakkifejezések: nomadizmus; kettős fejedelemség; kalandozások; 
szeniorátus; familiaritás; törzs; hűbér

A  X.  század  sorsdöntő  változások  időszaka  volt.  A  keleten  kialakult  félnomád  típusú  magyar
államszervezet  élén  már  a  honfoglalást  követően  döntő  változás  ment  végbe:  a  korábbi
a) _________________________ rendszerét felváltotta Árpád és utódainak egyeduralma. A hatalmat az immár
egyedüli  fejedelem  és  a  régi  nomád  arisztokrácia  tartotta  a  kezében.  A  b) _________________________-i
szervezet  egyre  inkább  elveszítette  jelentőségét,  a  hatalom  igazi  birtokosai  a  leggazdagabb
nemzetségek, nemzetségfők voltak. E régi nomád arisztokrácia és a szabad pásztornépesség vett részt
a c) _________________________-ban/-ben, s a zsákmány a fejedelmi udvart s őket gazdagította. 

(Fodor István régész írása nyomán)
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4. A feladat a magyar honfoglalással kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A honfoglalás (A szöveges felirat nélküli nyilak a magyarok vándorlását és hadmozdulatait
jelölik.)

a) Karikázza be a felsorolt események közül annak a betűjelét, amelyik a legkésőbb történt!
A) A besenyők rátámadtak az Etelközben maradt magyarokra, akik az erdélyi hágókon átkelve 

menekültek előlük.
B) A magyarok a keleti frank uralkodó hívására Észak-Itáliára támadtak.
C) A magyar fősereg Árpád vezetésével átkelt a Kárpátokon.
D) Egy magyar sereg Bizánccal szövetségben megtámadta a bolgárokat az Al-Dunánál.

b) A térképvázlaton a számozott nyilak közül az egyik az előző feladatrész C) betűjelű 
eseményét jelöli. Melyik ez a nyíl?

A nyíl sorszáma: ___________

c) Miben különböztek a Kárpát-medence természeti viszonyai Etelköz természeti viszonyaitól? 
Fogalmazzon meg röviden két jellemző különbséget a térképvázlat alapján!

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
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5. A feladat a Szent István-i államhatalom jellemzőivel kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat az ábra és a szöveg alapján! 

a) Írja be a megfelelő fogalmat az ábra üresen hagyott helyére! (0,5 pont)

b) Fogalmazza meg néhány szóban, hogy kik voltak az ispánok! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Határozza meg az ábra alapján az államszervezet két fő részét! Nevezze meg a hatalom ezen 
típusait! (Elemenként 0,5 pont.)

_________________________ hatalom
_________________________ hatalom

„14.  Ha valakinek a szolgája másnak a szolgáját megöli,  a [gyilkos]  szolgát adják a  [megölt]  szolga
helyébe, vagy váltsa meg [ura] és [a gyilkos] vezekeljen, ahogy mondottuk.
15.  Ha  valaki  az  ispánok  közül  megrögzött  szívvel  és  lelkéről  megfeledkezve  –  ami  távol  legyen a
hűséget megtartók szívétől – felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, a királyi tanács határozata
szerint ötven tinóval egyezzék meg az asszony rokonaival, és vezekeljen az egyházi törvények parancsa
szerint.  Ha pedig valamelyik vitéz vagy gazdagabb ember esik ugyanazon bűnbe, ugyanazon tanács
végzése szerint a rokonoknak fizessen tíz tinót, és vezekeljen, ahogy mondottuk. Ha pedig a népből
való ember követi el ugyanezt a bűnt, öt tinóval egyezzék meg a rokonokkal, és vessék alá az említett
böjtnek.” (Szt. István I. törvénykönyvéből)

d) Gyűjtse ki a szövegből a korabeli magyar társadalom rétegeit! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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6. Az alábbi feladat az Árpád-korra vonatkozik. (K/4)
Töltse ki a táblázatot az Aranybulla pontjainak tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont)

„17. Azoktól a birtokoktól, melyeket valaki igaz szolgálattal szerzett, őt soha ne fosszák meg.
19.  A  várjobbágyokat  a  szent  királytól  rendelt  szabadságban  kell  megtartani.  Hasonlóképpen  a
vendégeket is, bármilyen nemzetből valók, a kezdettől nekik engedett szabadságban kell megtartani.
24. Kamaraispánok, pénzverők, sótisztek és vámszedők az ország nemesei,  izmaeliták és zsidók ne
lehessenek.
31. Azt is elrendeljük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen rendelkezések
ellen  akarna  cselekedni,  ennek  az  oklevélnek  erejénél  fogva  mind  a  püspököknek,  országunk
nemeseinek  [a  bárókat  érti],  együttesen  és  külön-külön,  a  jelenben  és  a  jövőben  mindörökké
szabadságukban  álljon,  hogy  a  hűtlenség  minden  vétke  nélkül  nekünk  és  a  mi  utódainknak
ellenállhassanak és ellentmondhassanak.”

(II. András 1222-es aranypecsétes okleveléből, az Aranybullából)

Állítások Törvénycikk száma

a) Az előkelők szabadságát erősítő szabályozás.

b) A szerviensek gazdasági érdekét jeleníti meg.

c) Az idegenek befolyását ellensúlyozó előírás.

d) A várjobbágyok érdekeit védő pont.

7. A feladat Magyarország középkori történelméhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el az Aranybulla szövege alapján az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjon X jelet
a  táblázat  megfelelő  helyére!  (Ha  az  állítás  bármelyik  eleme  helytelen,  akkor  az  állítás  hamis!)
(Elemenként 1 pont.)
„3.  Semmiféle  adót,  sem  „szabad  dénárokat”  nem  fogunk  szedetni  a  serviensek  birtokai  után.  Az
egyházak népeitől sem fogunk semmiféle adót szedetni. 
4.  Ha valamely  serviens  fiú  nélkül  hal  meg,  birtoka  negyed részét  leánya  örökölje,  a  többiről  úgy
intézkedjék,  ahogy akar.  És  ha váratlan halál  folytán intézkedni  nem tud,  rokonai  örököljék.  És ha
egyáltalán semmi nemzetsége sincs, a király fogja azokat birtokba venni.
7. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne tartozzanak vele menni, csak
az ő pénzén. Ha azonban az ellenség részéről jön sereg az országra, mindnyájan menni tartoznak.
16.  Egész  megyéket  vagy  bármiféle  méltóságot  örök  tulajdonul  vagy  birtokképpen  nem
adományozunk.
19. A várjobbágyokat a Szent Királytól rendelt szabadságban kell megtartani.
20. A tizedet senki ne tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza, úgy kell fizetni.
23. Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvétig. És a dénárok olyanok legyenek,
amilyenek Béla király idejében voltak.” (Aranybulla)

Állítás Igaz Hamis

a) Az Aranybullát egy konzervatív bárókból,  serviensekből és várjobbágyokból álló
mozgalom nyomására 1222-ben IV. Béla király adta ki.

b) Az Aranybulla a várjobbágyok jogait is megerősíti, pl. az adómentességet, a szabad
végrendelkezést, ill. a honvédelmi kötelezettséget.

c) Az Aranybulla kiadását nagyszabású birtokadományozási program előzte meg.

d) A király a regáléjövedelmek bővítése érdekében korábban pénzrontással próbálta
meg növelni a kamara bevételeit.
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8. A feladat Magyarország középkori történelmére vonatkozik. (K/4)
Döntse el a forrás és ismeretei alapján, igazak vagy hamisak az állítások! Tegyen X jelet választott 
állításához! (Elemenként 0,5 pont)

„Ezután Julianus barát, aki egyedül maradt, nem tudva, hogy miként juthat tovább,  szolgája lett egy
mohamedán papnak és feleségének, akik Nagy-Bolgárországba készültek utazni, s meg is érkeztek ide.
Ennek az országnak egyik nagy városában, mely állítólag ötvenezer harcost tud kiállítani, a barát egy
magyar nőt talált, aki a keresett földről erre a vidékre ment férjhez. Ez magyarázta a barátnak az utat,
hogy merre menjen, s azt állította, hogy kétnapi járóföldre biztosan megtalálja azokat a magyarokat,
akiket keresett. Így is történt. Megtalálta pedig  őket a nagy Etil [Volga] folyó mellett. Kik látván  őt s
megértvén,  hogy  keresztény  magyar,  nagyon  örvendeztek  megérkezése  felett.  Körülvezették  őt
házaikban és falvaikban, és keresztény magyar véreik királyáról és országáról behatóan tudakozódtak.
Bármit mondott nekik a hitről vagy egyebekről, a legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar
a nyelvük;  megértették  őt,  és  ő is  azokat.  Pogányok,  akiknek semmi tudomásuk nincs Istenről,  de
bálványt sem imádnak, hanem úgy élnek, mint az állatok. Földet nem művelnek, lóhúst, farkashúst és
efféléket esznek, kancatejet és vért isznak. Lovakban és fegyverekben bővelkednek, és igen bátrak a
harcban.  A  régiek  hagyományaiból  tudják,  hogy  ezek  a  magyarok  tőlük  származnak,  de  hogy  hol
vannak, nem volt tudomásuk róla.” 

(A  forrás  Julianus  útjáról  szól,  aki  1235-36-ban  a  király  utasítására  a  magyarok  elszakadt
törzseinek felkutatására indult keletre)

Megállapítás Igaz Hamis

a) Julianus szerzetes volt. 

b) Julianus Béla herceg, a későbbi IV. Béla megbízásából kelt útra.

c) Utazása a tatárjárás előtt történt.

d) A végső útbaigazítást egy mohamedán paptól kapta.

e) Feladatát, a keleti magyarok megtalálását teljesítette.

f) Julianus és a keleti magyarok könnyen megértették egymást.

g) Az ottani magyarok egyistenhívők voltak.

h) A megtalált magyar népcsoportot IV. Béla Magyarországra telepítette.

9. A feladat Magyarország középkori történelméhez kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont)

a)  IV.  Béla  melyik  intézkedése  következett  a  forrásban  leírt  helyzetből?  Húzza alá  a  helyes
választ!

„Magyarországnak  hetvenkét  vármegyéje  van.  Ezeket  Magyarország  királyai  érdemeket  szerzett
embereknek  adományozták,  de  vissza  is  vehették  a  birtokok  jogainak  sérelme  nélkül.  Ezekből  a
vármegyékből származott pompájuk, gazdagságuk, birtokuk, hatalmuk, felségük és erősségük. Ámde
némely elődeiknek tékozlása következtében a vármegyék fölötti birtokjoguk […] megkisebbedett, […]
aminek következtében az ispánok nem rendelkeztek emberekkel, és amikor kivonultak, […] egyszerű
vitézeknek gondolhatták őket.” 

(Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből)

a kunok befogadása a birtokok visszavétele pénzrontás
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b) A második forrás a muhi csatáról szól. Melyik térképvázlat ábrázolja ezt az ütközetet? Írja a
megfelelő kép betűjelét a vonalra!

„A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkeltek rajta,
és  hajnalban  a  király  egész  seregét  körülvéve,  jégesőként  kezdték  lőni  nyilaikat  a  hadseregre.  A
magyarok,  részint  hogy meglepték,  részint  hogy ravaszsággal  megelőzték  őket,  fegyvert  öltve,  lóra
szálltak, de a katonák nem tudták uraikat, az urak katonáikat megtalálni, és amikor harcba indultak,
lanyhán és egykedvűen vonultak.” 

(Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből)

A muhi csata térképvázlatának betűjele: __________

c) Melyik szám jelzi az alábbi vaktérképen Muhit? Írja a megfelelő számot a vonalra!

Muhi száma: __________
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10. A feladat a középkori Magyarország történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Írja be a táblázatba a magyarázatokhoz a megfelelő  fogalmak betűjelét!  Egy fogalom kimarad!
(Elemenként 1 pont.)

Magyarázatok Betűjel

a)  A kibányászott  ezüst  egynyolcada,  illetve  arany egytizede,  amit  a  bányászok a
királynak fizetnek.

b) Az ország határán fizetendő kereskedelmi vám.

c) A kamara hasznát felváltó, telkekre kirótt adó.

d) A királyi pénzverő kamara kizárólagos joga a nemesfém átvételére.

Fogalmak:
A: kapuadó; B: bányabér (urbura); C: rendkívüli hadiadó; 
D: harmincad; E: nemesérc-felvásárlási monopólium

11. A következő feladat a középkori királyi jövedelmekkel kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre az ábrák és saját ismeretei alapján!

a) Nevezze meg, melyik uralkodónál váltak leginkább jellemzővé a pénzjövedelmek? (0,5 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b)  Nevezze  meg,  mely  folyamat  tette  szükségessé  azt,  hogy  a  királyi  hatalom  a  XIII–XIV.
századtól a regáléjövedelmekre támaszkodjon! (1 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Húzza alá a felsorolásban, hogy melyik ezek közül a regáléjövedelem! (0,5 p)

tized kilenced harmincad
d) Kik fizették a kapuadót? (1 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
e) Mely gazdasági változások tették lehetővé a pénzjövedelmekre való fokozott áttérést? (1 p)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a XV. századi magyarországi törökellenes küzdelmekhez kapcsolódik. (K/5)
A forrás és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 1 pont.)

„A következő  napon […] amint megvirradt, a mieink máris megpillantották Mohamed ostromra kész
seregét. Először is kivételesen nagy ércágyúkból kilőtt kövekkel a törökök a falakat megállás nélkül
döngették  és  rongálták,  míg  azok  végül  többnyire  összeomlottak.  A  mieink,  bár  kényszerűségből
felhagytak a fal védelmezésével, makacsul védték a belső területet. Miután mind két részről közel négy
órán át keményen harcoltak, egy hatalmas török csapat utat törve a falak romjain keresztül […] betört a
városba.  Corvinus […] az övéihez sietett;  biztatta,  lelkesítette,  tüzelte  őket […] Elérte tehát,  hogy a
mieink megújult küzdelemben a török támadásnak bátran ellen álltak […] Késő estig harcoltak, akkor a
halhatatlan Isten megadta, hogy a mieink hatalmas támadása az ellenséget a városból kiűzte arrafelé,
ahol oda betört. Mohamed, amint észrevette ezt, felhagyva az ostrommal eltávozott.” 

(Petrus Ransanus: Nándorfehérvár ostromáról)

a) Mi a közismert neve a szövegben szereplő Corvinusnak, az országos főkapitánynak?
(keresztnévvel) ________________________________________

b) Húzza alá a helyes állítást az alábbiak közül!
Mohamed elfoglalta a várat.
Mohamednek kiváló tüzérsége volt.
A vár a Dráva és a Száva összefolyásánál feküdt.

c) Mikor volt (év) a vár ostroma? ______________________________

d) A vár védelméhez és felmentéséhez több híres hőstett, legenda is kötődik. Az alábbiak közül
aláhúzással válassza ki azt a két eseményt, amely nem ennél az ostromnál történt!
A) A vár parancsnoka a várból kitörve hősi halált hal megmaradt katonái élén.
B) A pápa által küldött ferences szerzetes húszezres keresztes sereget toboroz, s oldalba támadja a  

szultán seregét.
C) Egy hős védő a vár fokáról magával rántja a mélybe a lófarkas zászlót kitűzni kívánó törököt.
D) Az ország középső és déli részét birtokló török sikeres hadjárata elakad a vár védelmét kitűnően 

szervező kapitány jóvoltából.
E) Az országos főkapitány áttöri a török hajózárat és erősítést juttat a vár falai közé.
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13. A feladat Magyarország XV. századi történelmére vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont)

„[…]  mikor  a  főurak tanácsát  összehívták Budára,  de  még nem járulhattak a  király elé,  az  előkelő
származású  Báthori  Miklós  püspök  is  a  főurak  között  volt.  […]  Itáliában  kitanulta  a  humanista
tudományokat,  gonddal  és  szorgalommal  tovább  növelte  műveltségét,  és  nem  riadt  vissza  sem
fáradalmaktól, sem viszontagságtól, semmiféle akadálytól, hogy tanulmányait folytassa […]. És nehogy
a semmittevésnek és a fecsegésnek hódoljon, míg a királyi tanács összeül, egy könyvet hozott magával
[…]. Sokan nevettek, hogy ez a kiváló ifjú könyvet olvas, szokatlan és új dolog ugyanis a magyaroknál,
ahol  a  fecsegés meg a pletykálkodás járja,  hogy a püspökök könyvet  olvasgassanak.  Közben bejött
Mátyás király, és meglátta, hogy Miklósnál könyv van. Így szólt ekkor: Jól van ez így! Már az Apostol is,
mikor püspököt szemelt ki, azt mondta többek között, hogy tudós ember legyen, hiszen tanítani csak az
tud, aki tanult; a tudást pedig vagy felülről sugalmazzák, vagy buzgalommal és fáradsággal nyerjük el.
Miklós is  helyesen teszi,  ha olvas és tanul,  lelkét ékesíti,  a  restséget és a tunyaságot  pedig messze
elkerüli. Ezután a főurakhoz fordult Mátyás király, akiknek a nevetgélését észrevette: Ne nevessétek ki
azt, amit tudatlanságotokban nem vagytok képesek felfogni. Miért csúfoljátok Miklós püspököt? Nem
hallottatok arról a nagy eszű rómairól, akit Catónak neveztek […]. Ez a kitűnő gondolkodású, csodálatra
méltó tudású, nagy tekintélyű Cato mindig olvasott mindenki szeme láttára, míg a római szenátus össze
nem ült, mert a semmittevést tartotta a bűnök melegágyának.” (Galeotto Marzio; 1487)

a) Szokatlannak vagy szokványosnak tartja-e az olvasást Mátyás udvarában az itáliai Galeotto?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Hogyan vélekedett Mátyás a tudásról, a műveltségről? Húzza alá a megfelelő mondatot a fenti
forrásban!
c) Kikre hivatkozik Mátyás a műveltség, az olvasás védelmében?

1) _____________________________________________
2) _____________________________________________

d) Mátyás érvelése jellegzetesen humanista. Indokolja, miért éppen a fenti két tekintélyre 
hivatkozik a király!
1) ______________________________-ra, mert _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2) ______________________________-ra, mert _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a XIV–XV. századi magyar történelemre vonatkozik. (K/6)
Írja a megjelölt helyre a megfelelő történelmi fogalmat! (Elemenként 1 pont.)

a) ______________________________:  Zászlóalj, főleg páncélos lovasokból álló katonai egység, amely nevét a 
hadsereg áttekintését és vezetését megkönnyítő címeres zászlóról kapta.

b) ______________________________: Mátyás király budai könyvtárának kötetei.
c) ______________________________: Mátyás király állandó zsoldos hadserege.
d) ______________________________: Az országhatáron behozott vagy kivitt áruk értéke után kirótt vám.
e) ______________________________: A jobbágytelek után Károly Róbert idejétől portánként beszedett királyi 

adó.
f) ______________________________: Földesúri terményadó, amelynek behajtásáról az 1351-es törvények 

intézkedtek.



A középkori magyar történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – 11

15. A feladat Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos. (K/4)
A források és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! Használja a középiskolai történelmi
atlaszt!

„Elgondolkoztató, és egyben magyarázata is a Mátyás teljhatalmát hirdető nézeteknek, hogy egy olyan
uralkodó, akinek hatalmi bázisa még Zsigmond királyét sem érte el, nem beszélve az Anjou-királyokról,
hogyan tudta akaratát keresztülvinni. Mert hiába vannak ősi királyi jogok, ha azok érvényesítése nem
lehetséges,  ha  nem  engedelmeskednek  az  uralkodónak.  Mátyás  tagadhatatlan  ügyességgel  mindig
maga mellé tudott állítani olyan társadalmi erőket, amelyek az adott pillanatban biztosították a királyi
akarat érvényesülését. Uralkodása első éveiben a főpapság, a bárók állandóan váltakozó kisebbsége és
a nemesség támogatta. A későbbiekben bárói csoportokat egymás ellen, a bárókat a nemesek ellen, a
nemeseket  pedig  egy-egy  bárói  csoport  ellen  játszotta  ki,  olykor  hirtelen  változtatva  »koalíciós
partnerein«.” (Kubinyi András történész)
a) Húzza alá, hogy a felsoroltak közül kinek volt a legkisebb politikai bázisa a forrás szerint! (0,5 pont)

Luxemburgi Zsigmond Nagy Lajos Hunyadi Mátyás

b) Írja a Mátyás uralkodásával kapcsolatos állítások számait a táblázat megfelelő rovatába! (Elemenként 0,5 pont.)
1.  A  török  elleni  harc  elhanyagolása  és  a  cseh  korona  tartományaiba  vezetett  hadjáratok  miatt
összeesküvést szervező Vitéz János esztergomi érseket fogságba veti.
2. A bárók ligát kötnek a király ellen, s behívják III. Frigyest magyar királynak.
3. Ritkán hívja egybe a rendeket.
4. Minden évben összehívja a rendeket.
5. A nagy erőkkel Erdélyre törő törököket a király hadvezérei Kenyérmezőnél állítják meg.
6. A trónutódlás érdekében megerősíti a nádor jogkörét (ún. nádori cikkelyek).

Mátyás uralkodása első időszakának jellemzői (1463/64 előtti korszak)

Mátyás uralkodásának jellemzői a Szent Koronával történt koronázás után

c) Karikázza be a Mátyás uralkodására nem illő fogalom számát! (0,5 pont)
1. rendi monarchia 2. centralizált uralkodói hatalom 3. rendi anarchia
4. központosított monarchia 5. reneszánsz udvartartás

16. A feladat a középkori Magyarország történetére vonatkozik. (K/5)
a) Határozza meg, melyik uralkodó nevéhez kötődnek az alábbi események!

Esemény Uralkodó 

A, A kapuadó elrendelése

B, A királyi vármegyerendszer megszervezése

C, A „második honalapítás”

D, A fekete sereg felállítása

E, A nemesség ellenállási jogának első beiktatása

F, Hunyadi János hosszú hadjárata

G, A mohácsi vész

H, A magyar történelem első koronázása

b) Állítsa időrendbe a D), E), G), H) betűkkel jelölt eseményeket! (Kezdje a legkorábbival!) (1 pont)
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17. A feladat a magyar kultúrához kapcsolódik. (K/4)
Azonosítsa a képeken látható magyar kulturális emlékeket! Írja a képek alá a helyes megoldást!
Minden képpárhoz megadtuk a rajtuk látható emlékek nevét. (Soronként 1 pont.)
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18. A feladat a középkori magyar városfejlődéssel kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„A kereskedelem a  legnagyobb szerepet  játszotta  Kassa jelentőségének növekvésében és lakossága
szaporodásában.  A  Kassa  fölött  hirtelen emelkedő  hegységben  már  nem  járhattak  szekereikkel  az
alföldiek; a hegyvidékiek meg itt érhették legkönnyebben a Tisza mellől, a Hernád-völgy vonalán jövő
vásáros népet, melynek nyers áruira, gabonájára, borára szükségük volt.” (Borovszky Samu, történész)

„Károly  Róbert  1327–1328-ban  a  csehországi  Kuttenbergből  behívott  telepesekkel  alapította  meg
kuttenbergi jog szerint Körmöcbánya városát. E csehországi [német] telepesek voltak a garasok első
verői. […] Körmöcbánya alapítása és az alsómagyarországi bányavidék központjává emelése mutatják
az aranybányászat jelentőségének emelkedését.” (Hóman Bálint, történész)

„Budapest területén a legkorábban a Duna bal partján, Pesten indult meg a városi fejlődés. A települést
a XI. században már révátkelőhelyként említették. […] Rogerius feljegyzésében a tatárjárás idején Pest
nagy és igen gazdag német helységként szerepel. […] A XIII. század második felében Pest, a gyorsan
fejlődő  Budával  szemben  függő  helyzetbe  került.  Csupán  Zsigmond  király  uralkodása  alatt  nyerte
vissza  a  közigazgatási  függetlenségét.  1413-tól  maga  választotta  bíróját,  esküdtjeinek  száma  pedig
elérte a hatot.” (A Budapesti Történeti Múzeum ismertetője)

a) Említsen meg a források alapján két természetföldrajzi tényezőt, amely elősegítette egy-egy
város kialakulását vagy fejlődését! (Elemenként 1 pont.)

1. _________________________________________________________________; 
2. _________________________________________________________________

b) Milyen etnikai sajátossága volt a középkori magyar városi társadalomnak? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Melyik  területen helyezkedett  el  a  legtöbb város a  XIV–XV.  században az alábbiak közül?
Karikázza be a helyes válasz sorszámát! (1 pont)

1. Felvidék 2. Duna-Tisza köze 3. Dél-Dunántúl

19. A feladat Magyarország középkori történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Állapítsa meg, melyik magyar uralkodóra vonatkoznak az alábbi forrásrészletek! Írja a királyok
nevét a pontozott vonalra! (Elemenként 1 pont.)

a) „Úgy történt, hogy Kötöny, a kunok királya ünnepélyes követséget küldött, ha őt hajlandó befogadni
és szabadságban megtartani, akkor kész rá, hogy magát és övéit neki alávesse, rokonaival, testvéreivel
és  barátaival  meg  minden  vagyonával  és  ingó  javaival  együtt  Magyarországra  bevonuljon,  és  őt  a
katolikus hitben kövesse.” (Rogerius: Siralmas ének)

_________________________________

b)  „Ezután a pápa parancsára meglátogatta a Szentföldet.  És  ott  Babilónia  szultánjával  szemben a
keresztények hadseregének kapitányává és vezérévé teszik meg,  és ezután dicsőséges győztes lesz.
Három hónapig időzött ott. Végre a királyi kincstárat kiürítve megszerzi különböző szentek ereklyéit,
amit össze tudott akkor szedni.” (Thuróczy János: A magyarok krónikája) 

___________________________________

c) „Gyötörte a lábfájás, szomorúság, jaj gyötörte, kivált amiért atyafiságában nem látott senki olyat, aki
az ő halála után keresztényi hitben tartsa meg országát. Mert a magyar nemzet inkább hajlott a pogány
szertartásokhoz, mint Krisztus hitéhez.” (Képes Krónika)

___________________________________
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d) „Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra,
Visegrád várába jött […], hogy ott örök békét kössenek. […] Mivel Lengyelország királya adófizetője volt
a  csehek  királyának,  s  mivel  Magyarország  királya  feleségül  bírta  a  lengyel  király  nővérét,
Magyarország  királya  ötszáz  márka  legfinomabb  aranyat  adott  neki,  hogy  megválthassa  őt  a  cseh
királynak fizetendő adózástól.” (Thuróczy János: A magyarok krónikája) 

___________________________________

20. A feladat a középkori magyar városfejlődéshez kapcsolódik. (K/4)
Csoportosítsa a képeket és a meghatározásokat! Írja be a képek és a meghatározások betűjelét 
a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

d) egyösszegű adót fizet a település a földesúrnak
e) a településen működő vállalkozások termelésük tizedét vagy nyolcadát bérként fizetik a királynak 
(majd később ennek harmadát a földbirtokosnak)
f) a település lakói jogilag jobbágyok
g) a saját bíró ítélete ellen a polgárok a tárnokmesterhez fellebbezhetnek
h) lakói jellemzően agrártevékenységet végeztek, kézműipara alacsony színvonalon állt

szabad királyi város bányaváros mezőváros

21. A feladat a mohácsi csata időszakával kapcsolatos. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Látom, hogy mindenki csak az én személyemben keres magának kibúvót és mentséget. (Szó szerint
idézzük  a  király  szavait.)  Személyesen jöttem  el  ebbe  a  nagy  veszedelembe  azért,  hogy az  ország
megmentésére és a ti jólétetekért a saját életemet a szerencse minden változásának kitegyem. Hogy
tehát senki se találhasson az én személyemben mentséget a saját gyávaságára, s hogy engem semmivel
se  okolhassanak,  a  mindenható  Isten  segítségével  holnap  és  magam  személyesen  fogok  elmenni
veletek oda, ahová mások nélkülem menni nem akarnak.” (Brodarics István a mohácsi vészről)

a) Nevezze meg a szövegben idézett királyt! ______________________________
b) Melyik dinasztiából származott? ___________________________________
c) Milyen – a mohácsi csatával kapcsolatos közkeletű – vélekedésre / problémára utalt az idézet
szerint beszédével a király?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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22. A feladat a mohácsi csatához kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatot a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Ma a reggeli ima után az egész győzedelmes sereg lóra ülvén megindult, és lassan menetelve délután
két óra körül megérkezett a mohácsi mezőre, a haszontalan gyaurok tábora elé. […] A feslett életűek
néhány ágyúgolyót  lőttek el,  s  táboruk előtt  álltak  több harcvonalba  felállítva.  De  a  mi  részünkön
nyugodtak maradtak, mivel még nem érkezett el az alkalmas idő. […] A délutáni ima idején az alávaló
hitetlenek egyszerre megmozdultak, és errefelé jöttek. […] Seregüket három részre osztották. Az egyik
tömeg – amely tetőtől talpig vassal volt  födve,  s  vasnyársat tartott  a  kezében – az ellőtt  puska- és
ágyúgolyókkal teljességgel nem törődve vágtatott Ibrahim pasa ruméliai beglerbég felé. Mivel pedig a
ruméliai  hadtest  nem  bírt  ellenállni,  egy  része  az  uralkodó  felé  futott.  A  másik  csapat  [...]
kettészakítottahadrendünket.  A gonosz mívű  király pedig többi  nyomorult katonaságával  a felséges
uralkodóra és az anatóliai seregre rohant. A janicsárok összesen háromszor-négyszer támadták meg
puskatűzzel,  és igyekeztek visszaszorítani  az alávaló gyaurokat.  Végre a felséges Isten és a próféta
segélyével az iszlám népe visszafordította a gonoszokat, s mikor már nem volt erejük újabb támadásra,
úgy aprította  őket,  mint a kutyát. […] A gyaurok közül négyezer lovas és mintegy ötvenezer gyalog
költözött a pokolra.” (Korabeli napló)

a) Nevezze meg, melyik hadviselő fél szempontjából beszéli el az eseményt a forrás szerzője!
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg a szövegben említett „felséges uralkodó”-t!
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg a szövegben említett „gonosz mívű királyt”!
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik fegyvernem (milyen csapatok) bevetésével próbálta meg eldönteni a csatát a későbbi 
vesztes fél?
_____________________________________________________________________________________________________________________

23. A feladat a XIV. századi magyar gazdaságtörténethez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Mivel  azt  akarjuk,  hogy  […]  ezen  mostani  pénzünk  egész  országunkban  változatlanul  állandóan
forgalomban maradjon, [...] határozván elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden
egyes  kapu után,  amelyen egy megrakott  szekér  képes  befordulni  […]  a  kirovás  megtörténte  után
tizenöt napon belül a kamara haszna címén tizennyolc dénárt a kamarák ispánjának a kezéhez kell
szolgáltatni.” (Királyi rendelet)

a) Hogy hívják a fenti törvényszövegben bevezetett új királyi jövedelmet?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) A forrásban olvasható „kapu” jelképezett valamit. Mai fogalmaink szerint mi volt valójában
az adó kivetésének alapja?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) A forrásrészletben említett pénz az ezüstdénár. Melyik, ennél nagyobb értékű pénz bevezetésére
került sor a korszakban?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik uralkodó vezette be a fenti intézkedéseket?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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24. A feladat a XIV. századi magyar gazdaságtörténethez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Mivel  azt  akarjuk,  hogy  […]  ezen  mostani  pénzünk  egész  országunkban  változatlanul  állandóan
forgalomban maradjon, [...] határozván elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden
egyes  kapu után,  amelyen egy megrakott  szekér  képes  befordulni  […]  a  kirovás  megtörténte  után
tizenöt napon belül a kamara haszna címén tizennyolc dénárt a kamarák ispánjának a kezéhez kell
szolgáltatni.” (Királyi rendelet)

a) Hogy hívják a fenti törvényszövegben bevezetett új királyi jövedelmet?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) A forrásban olvasható „kapu” jelképezett valamit. Mai fogalmaink szerint mi volt valójában
az adó kivetésének alapja?
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) A forrásrészletben említett pénz az ezüstdénár. Melyik, ennél nagyobb értékű pénz bevezetésére
került sor a korszakban?
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Melyik uralkodó vezette be a fenti intézkedéseket?
_____________________________________________________________________________________________________________________

25. A feladat Károly Róbert gazdasági reformjaival kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket, tudniillik a forintokat,
garasokat és kisdénárokat mind a […] kamaraispán, mind a többi kamarások az egész országunkban
egy és ugyanazon formában, súlyban, finomságban és értékben verjék, és azonképpen készítsék úgy,
hogy  ezen  háromfajta  dénáraink  az  egész  országunkban  egyformán  és  minden  eltérés  nélkül
kerüljenek forgalomba és beváltásra. […]
Elrendeltük  továbbá,  hogy  […]  bármely  megyének  a  dénárverői  […]  kamaránk  ispánjának  a
fennhatósága alatt éljenek […].
Hasonlóképpen, ha az említett megyéknek vagy bányáknak a területén ezután új arany-, ezüst- vagy
réz-,  avagy  bármiféle  más  ércbányát  találnak  és  fedeznének  fel,  azt,  illetve  azokat,  annak  az
esztendőnek  az  idejére,  kamaránknak  ugyanazon  ispánja  […]  bányajövedelmeivel  együtt  tartsa
üzemben.” (Károly Róbert oklevele, 1336)

a)  Fogalmazza  meg  röviden,  saját  szavaival,  mi  volt  a  közvetlen  célja  az  első  bekezdésben
szereplő intézkedésnek! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezzen meg a forrás alapján két tevékenységet, amelyeket a kamaraispán felügyelete alá
rendelt az uralkodó! (Elemenként 0,5 pont.)

1. __________________________________________________; 2. __________________________________________________
c) Nevezze meg a forrásban említett pénzek közül azt, amelyik aranyból készült! (1 pont.)

A pénz megnevezése: __________________________________________________
d) Karikázza be az alábbi állítások közül annak a sorszámát, amelyik igaz Károly Róbertnek a
forrásban említett intézkedéseire! Egyetlen sorszámot karikázzon be! (1 pont)

1. A pénzverés reformja hozzájárult a délvidéki bányászat fellendüléséhez.
2. A pénzverés reformja hozzájárult a kereskedelem fellendüléséhez.
3. A pénzverés reformja növelte az uralkodónak a pénzrontásból származó bevételét.
4. A pénzverés reformja érdekében Károly Róbert a korábban eladományozott földek visszavételével  

növelte a királyi birtokok nagyságát.
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26. A feladat a középkori Magyarország kultúrájával kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) Melyik képen látható I. (Szent) István király egyetlen, máig fennmaradt korabeli ábrázolása?
A kép betűjele: ____________________

b)  A D) betűjelű  képen ábrázolt esemény helyszíne nem sokkal korábban vált királyi székhellyé. Itt
találkozott egymással 1335-ben a cseh, a lengyel és a magyar uralkodó. Nevezze meg ezt a települést!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Jellemzően melyik művészeti stílus jegyei láthatóak az E) betűjelű képen? 
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Jellemzően melyik művészeti stílus jegyei láthatóak az F) betűjelű képen?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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27. A feladat IV. Béla uralkodásával kapcsolatos. (K/4)
Állapítsa  meg,  mely  társadalmi  csoportokhoz  köthetőek  a  források!  A  felsorolt  társadalmi
csoportok  közül  válasszon!  Írja  a  megfelelő  társadalmi  csoport  sorszámát  a  forrás  után  található
vonalra! Két társadalmi csoport kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Társadalmi csoportok: 1. bárók; 2. földműves hospesek; 3. kunok; 4. székelyek; 5. várnépek; 6. városi
polgárok

a)  „Ha  egyházuk  megüresedett,  akkor  szabadon  választhassák  meg  plébánosukat.  […]  A  helység
elöljárójának  azt  választhatják  meg,  akit  akarnak.  […]  A  leereszkedő  és  a  felfelé  tartó,  árukkal  és
szekerekkel megrakott hajók és révhajók kössenek ki náluk, és legyen nekik, miként azelőtt volt, napi
piacuk.” (IV. Béla oklevele, 1244) _____

b)  „A királyi udvarhoz híveket annál bőségesebb jutalomban kell részesíteni, minél inkább kitűnnek
mások  közül  állhatatos  ragaszkodásukkal  és  szolgálatukkal.  Ezért  […]  Pál,  udvarunk  főbírája,  zalai
ispán […] országunk előkelői és főemberei közé tartozzék.” (IV. Béla oklevele, 1249) _____

c)  „Befogadtuk [őket] is országunkba, és […] ma már pogányokkal védjük királyságunkat. Továbbá, a
keresztény hit védelmére, elsőszülött fiunkkal egy [közülük való] nőt házasítottunk össze, hogy ezáltal
a nagyobb bajt elkerüljük, és valami módot találjunk, amivel őket a keresztség felvételére késztessük.”

(IV. Béla levele a pápához, 1254) _____

d) „A királyok kiválóságára tartozik […], hogy dicsőségük a nép sokaságától bőségesebben gyarapodik.
Innen van, hogy akarjuk, jelen levelünk tartalmánál fogva mindenki számára ismertté váljék, hogy mi
[…] vendégeinknek, […] ilyen szabadságot engedélyeztünk és rendeltünk: egy-egy telek után évenként
három pondust tartozzanak fizetni. [...]” (IV. Béla oklevele, 1264) _____

28. A feladat a Hunyadiak korával kapcsolatos. (K/3)
Nevezze meg azt a középkori települést, amelynek váráról szól a forrás! (Elemenként 1 pont.)

a) „Amikor pedig az […] ország végvárát […] megtámadta a törökök nagy sokasága […], akkor a boldog
pap [Kapisztrán János] a katolikus hit szerint a halálra felkészülve, […] urunkkal és apánkkal együtt
behatolt a kereszt jelét viselőkkel a már teljes erővel ostromlott várba.” 

(Hunyadi Mátyás levele az olasz fejedelmeknek és városoknak, 1460)
__________________________________________________

b)  „[Vitéz János] az érsekségre rendkívül rátermett volt, hiszen az érseki várban építtetett egy tágas
ebédlőtermet,  elébe  csináltatott  vörösmárványból  egy  hosszan  nyúló  gyönyörűséges  kerengőt.  […]
Hogy az isteni Adalbert bazilikája ne legyen tűznek kitéve, üveglapokkal fedte be […].”

(Bonfini: A magyar történelem tizedei)
__________________________________________________

c)  „[Mátyás] nekilátott,  hogy a várat,  amelyben Zsigmond fönséges épületein kívül  nem volt semmi
látnivaló, fölékesítse; a hátsó palotasort szépen kiépítette. […] Fent […] csodás gazdagságú könyvtárát
rendezte be;  a  kötetek kiállítása is pazar.  […] Volt  egy üdülője  a Duna [szemközti]  oldalán,  a pesti
mezőn is, az első mérföldkőnél.”

(Bonfini: A magyar történelem tizedei)
__________________________________________________



A középkori magyar történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – 19

29. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Akkoriban  volt  Marosvárt  egy  Ajtony  nevű  nagyon  hatalmas  fejedelem,  aki  Bodony  városában  a
görögök szertartása szerint  keresztelkedett  meg.  Ez  felette fitogtatta  erejét és hatalmát,  […] István
királynak pedig nem adta meg a tiszteletet semmiben. […] Csanád [István híve] […] tábort ütött egy
hegynél,  […]  Ajtony meg a  Nagyősznek  mondott  mezőn vert  tábort  […].  Késedelem  nélkül  harcba
szálltak […]. Ajtonyt Csanád serege a csata helyszínén megölte. Csanádot […] a király felmagasztalta.

Megtette  a  királyi  ház  és  Ajtony  házának  intézőjévé.  Ezt  mondta  a  király  [Csanádnak]:
»[…]Azért, mert kipusztítottad belőle az ellenségemet, te légy ennek a tartománynak az ispánja.«” 

(Szent Gellért püspök legendájából)

a) Mely uralkodói törekvések olvashatóak ki  az idézett  forrásrészletből? Karikázza be a  két
helyes válasz sorszámát!

1. a pogányság felszámolása
2. az anyagi alapok megteremtése az egyház működéséhez
3. az uralkodói hatalom kiterjesztése a Kárpát-medence teljes területére
4. a területi alapú közigazgatás megteremtése
5. külpolitikai szövetségek kötése

b)  Melyik  hatalommal  állt  szövetségben  Ajtony?  Karikázza  be  az  egyetlen helyes  válasz
sorszámát!

1. Bizánci Birodalom
2. Egyházi (Pápai) állam
3. Német-római Császárság

c) Nevezze meg történelmi szakkifejezéssel azt a közigazgatási egységet, amelyet a forrásrészlet
utolsó bekezdése „tartomány”-ként említ! 
____________________________________________________________________________________________________

* 30. Az alábbi feladat Hunyadi Mátyás uralkodásához kapcsolódik. (K/4)*
Döntse  el  a  két  forrásrészlet  adatainak  felhasználásával,  hogy  a  Mátyásra  vonatkozó
megállapítások igazak-e vagy hamisak! Választását + jellel jelölje! (Elemenként 1 pont)

A bevétel fajtája A bevétel összege (forint)

A jobbágyok adói 300 000

Sókereskedelem 80 000

Nemesfém és pénzverés 60 000

Külkereskedelmi vám 50 000

Királyi birtokok jövedelmei 50 000

Rézeladás 26 000

Az erdélyi szászok adója 23 000

A városok adója 20 000

A zsidók adója 4 000

A királyi kincstár bevételei (1470-es évek)
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„Életében  mind  az  egész  ország  reá  kiált  vala  Mátyás  királyra,  hogy  felette  igen  telhetetlen  vala;
megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal és nagy rovásokkal (adókkal), mert négyször rója
vala minden esztendőben az országot. De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet.
Mert mindjárt meg kezde bomlani a békesség az országban.” 

(Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól)

Megállapítás Igaz Hamis

a) Mátyás idejében az ország lakosainak többsége keveset adózott.

b)  A királyi jogon szedett adók (regálék) jelentették Mátyás legnagyobb bevételi
forrását.

c) A jobbágyságtól szedett adók jelentették Mátyás legnagyobb bevételét.

d) Mátyás későbbi jó hírét részben annak köszönheti, hogy halála után az ország
sorsa rosszabbra fordult.

31. A feladat a honfoglaló magyarság harcmodorára és életmódjára vonatkozik. (K/4)
Döntse el  a forráshoz kapcsolódó állításokról,  hogy igazak vagy hamisak!  Választását X jellel
jelölje! (Elemenként 1 pont.)

„Ügyesen  kilesik  a  kedvező  alkalmat,  és  ellenségeiket  nem  annyira  kardjukkal  és  haderejükkel
igyekeznek  leverni,  mint  inkább  csel,  rajtaütés  és  a  szükségekben  való  megszorítás  útján.  […]
Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja, s így a harcban legtöbbjük kétféle fegyvert visel, vállukon
kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat
használják.  Üldöztetés  közben  azonban  inkább  íjukkal  szerzik  meg  az  előnyt.  […]  Jobbára  a
távolharcban,  a  lesvetésekben,  az  ellenség  bekerítésében,  a  színlelt  meghátrálásban  és
visszafordulásban és a szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket.” 

(Bölcs Leó bizánci császár Taktika című művéből)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A magyarság harcmodorában az íjászat nem játszott akkora szerepet,  mint a
gyalogos rohamok.

b)  A magyarok szívesen vállalták a  nyílt  ütközetet  az  ellenséges  hadseregekkel
szemben.

c)  A  magyarok  szívesen vállalták a  nyílt  ütközetet  az  ellenséges  hadseregekkel
szemben.

d)  Bölcs  Leó,  a  nehézfegyverzetű  hadviselés  élharcosainak  mutatja  be  a
magyarokat.
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32. A feladat a XIV. századi magyar történelemmel kapcsolatos. (K/5)
Karikázza be a forrás felhasználásával a helyes állítás sorszámát! Egy válaszcsoportban csak egy
helyes állítás van! (Elemenként 1 pont.)

„[Csák Máté] parancsunk ellenére kezdte a király híveit és követőit megtámadni, hogy így őket a király
iránti hűségüktől eltántorítsa. Ha pedig a király ellen lázadókat,  akárhányszor nyíltan vagy titokban
megtámadta, földjeiket és javaikat a tűz martalékául vetve, mohó zsákmányolással kifosztotta, azokból
semmit,  még a méltányos részt sem juttatta a király kezébe főhatalma jeléül.  A lázadók várait sem
ostromolta,  pedig  megígérte;  sőt  azokat  is,  amelyeket  a  király  híveitől  erőszakosan  elragadott,
sajátjaként birtokolva tartományuraságához kapcsolta. A Buda melletti királyi várat [értsd: Visegrádot]
az  uralkodó megbízván benne,  meghatározott  időre átengedte  neki,  mire  ő  semmirekellő  módon –
tulajdonává téve és a király tetszése ellenére megtartva –  ő  és örökösei birtoklására megerősítette,
hogy Budának és lakosainak – akik mint tiszta hódolattal teli fiai az előbb mondott királyt a vállukon
hordták és tisztelték –, valamint a királynak sokféle zaklatást okozva, azon földet felforgassa és a királyi
fennhatóság alól eltántorítsa […]

A  nemes  esztergomi  és  váci,  nyitrai,  továbbá  részben  az  egri  és  veszprémi,  valamint  más
egyházakat és sok monostort, valamint azok szabadságait, dicső  jogait és megszámlálhatatlan javait,
amelyet  Isten  tiszteletére  kegyes  adományul  a  keresztény  királyok  juttattak,  sokoldalúan
megnyomorítja és zaklatja; az emberekre és azok hűbéreseire gyakran adókat és súlyos kivetéseket ró
ki, más jogtalanságokat és súlyos károkat okozva nekik,  […]  a minap összegyűjtvén hadseregét nem
átallott egészen Buda kapujáig ellenségesen előrehatolni, fosztogatva és megsemmisítve mindent. Ahol
a király feleségével, a királynéval együtt személyesen tartózkodott.” 

(Részlet Gentilis bíboros, pápai követ Csák Mátét kiközösítő okleveléből, 1311)

a) 1. Csák Máté hűségesen és őszintén támogatta királyát, Károly Róbertet.
2.  Csák  Máté  egy  ideig  látszólag  támogatta  Károly  Róbertet,  valójában  azonban  mindig  
hatalmának gyengítésére törekedett.
3. Csák Máté még látszólag sem állt Károly Róbert mellé soha, kezdetektől legádázabb ellensége
volt.

b) 1. Csák Máté királyi parancs ellenére cselekedett.
2. Csák Máté a pápai parancs ellenére cselekedett.
3. Csák Máté úgy cselekedett, ahogy a pápai követtel korábban megállapodott.

c) 1.  Csák  Máté  az  egyházi  és  világi  birtokokat  egyaránt  fosztogatta,  és  nem  volt  tekintettel  
uralkodójára sem, hiszen annak budai vára ellen is támadást intézett.
2. Csák Máté csak a világi urak birtokait támadta meg és fosztotta ki, az egyháziakat békében 
hagyta.
3. Csák Máté azt a helyet, ahol a király tartózkodott, soha nem támadta meg.

d) 1. Csák Máté csak a várakat ostromolta, a falusi népet békében hagyta.
2. Csák Máté a városok népét tisztelte, őket soha nem háborgatta.
3. Csák Máté a várak ostromlásán kívül kifosztotta és felgyújtotta a falvakat is.

e) 1. A katolikus egyház a király és a tartományurak harcában Károly Róbert mellé állt,  ezzel  
nagyban növelte az Anjou-király táborát.
2. A városi polgárság (pl. a budai) nem támogatta a királyt, mert úgy érezte, hogy az uralkodó 
nem nyújt neki biztonságot a tartományurak támadásával szemben.
3. Csák Máté kivételével 1310-re már minden birtokos nemes a királyi hatalmat támogatta.
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33. A feladat Károly Róbert gazdaságpolitikájára vonatkozik. (K/5)
A források és ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Sorolja fel, milyen termékeket exportál hazánk Lengyelország irányába! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Soroljon fel két terméket, melyet hazánk nyugati irányából importál! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Írja a forrásrészletek mellé a megfelelő fogalmat! (Elemenként 1 pont.)

1.  „Ha  elődeink  által  jóváhagyott  régi  szokás  szerint  a  köteles  vámot
megfizetitek,  s  a  szávai  rév  mellett  épített  várunk  alatt  a  harmincadot
megadjátok,  egész  országunkban  szabadon  és  biztonságban
jöhettekmehettek embereitekkel királyi hitünkre.”

2.  „Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai,  bárói és nemesei egymás közt
beható és egyértelmű megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt
kérték tőlünk, hogy mivel kamaránk silány pénze országunk lakosságát igen
sújtja,  országunk  egykori  jólétének  helyreállítására  s  a  közérdek  javára,
maradandó  értékű  és  egész  országunkban  mindenütt  forgó  új,  jó  pénzt
veressünk.”

3. „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu
után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni
vagy azon át kijönni [...] a kirovás megtörténte után 15 napon belül, a kamara
haszna címén, az előbb említett kamaráknak 18 dénárt a kamarák ispánjának
kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.”



A középkori magyar történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – 23

34. A feladat a középkori magyar történelemre vonatkozik. (K/4)
Töltse ki a táblázatot a forrás és ismeretei segítségével!  Válaszát X jellel jelölje! (Elemenként 0,5
pont.)

„3. Úgyszintén: semmiféle adót […] nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után, sem az ő házaikba
vagy falvaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket. […] 
19.  A  várjobbágyokat  a  szent  királytól  rendelt  szabadságban  kell  megtartani.  Hasonlóképpen  a
vendégeket is, bármilyen nemzetből valók, a kezdettől nekik engedett szabadságban kell megtartani.
20. A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a bort vagy termést,
úgy kell fizetni. És ha a püspökök ellentmondanak, nem fogjuk őket segíteni. […]
31. Azt is elrendeljük, hogy ha mi, vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen rendelkezések
ellen akarna cselekedni,  ennek az oklevélnek az erejénél  fogva mind a püspököknek, mind a többi
jobbágyoknak  és  országunk  nemeseinek,  együttesen  és  külön-külön,  a  jelenben  és  a  jövőben
mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak
ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (II. András Aranybullájából)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A törvényt kiadó uralkodó az Anjou-dinasztiából származott.

b)  Ha  az  uralkodó  nem  tartja  meg  ígéreteit,  a  püspökök  és  a  nemesek
ellentmondhatnak a királynak.

c) A tizedet terményben kell beszolgáltatni.

d) A tized a földesúr járandósága.

e) A dokumentum a királyi hatalom erősödését jelzi.

f) Az Aranybullát a XVI. században adták ki.

g) A servienseknek nem kell adót fizetni.

h) A vendégek más országból érkezett jövevények.

35. A feladat az Árpád-kor történelmére vonatkozik. (K/6)
Ismerje fel a magyarázat alapján a történelmi fogalmat! (Elemenként 1 pont.)

a) ___________________________________: II. András 1222-ben kiadott uralkodói oklevele.
b) ___________________________________: Az úr és a szolgálatába állt kisebb birtokosok között kialakult 

személyi függőségi viszony; a hűbériség magyarországi változata.
c) ___________________________________: Kézzel, többnyire pergamenre írott könyv.
d) ___________________________________: Királyi vár vagy vármegye élére kinevezett főtisztviselő.
e) ___________________________________: A legmagasabb rangú zászlósúr, a XII. századtól a király helyettese.
f) ___________________________________: Királyi felségjog alapján szedett jövedelmek.



A középkori magyar történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – 24

36. A feladat Károly Róbert gazdaságpolitikájához kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! 

Magyarország bányászata és külkereskedelme a XIV. században

„Elrendeljük,  hogy ha az egyházak vagy nemesek bármelyikének földjén arany-,  illetve ezüstbányát
fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a feltárásukat, akkor
ugyanők  örökre  élvezzék  azon  földjeik  változatlan  birtoklását,  amelyeken  ezek  az  arany-  és
ezüstbányák találhatók,  sőt  a  földjükön talált  arany-,  illetve ezüstbányákból  származó,  a  bányászok
szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg.” 

(Károly Róbert rendelete, 1327)

a)  Nevezzen  meg  a  térkép  alapján  két  olyan  árucikket,  amelyek  Magyarország  Nyugatra
irányuló külkereskedelmi kivitelében fontos szerepet játszottak! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Említse  meg  Károly  Róbert  két  intézkedését,  amelyek  az  aranybányászat  fellendítését
szolgálták! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Az  értékálló  pénz  bevezetése  után  Károly  Róbert  már  nem  alkalmazta  a  pénzrontást
bevételei növelésére. Milyen újabb reformot vezetett be a kiesett jövedelem pótlására? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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37. A feladat a magyar nép őstörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Határozza meg a térkép és ismeretei segítségével, melyik feltételezett magyar szállásterülethez
kapcsolhatók az alábbi meghatározások! (A szállásterületek földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan
több elmélet is van, a feladat megoldása során a szállásterületeknek a térképen ábrázolt, feltételezett
helyszínét vegye alapul.) Írja a megfelelő szállásterület nevét a táblázatba! Egy szállásterület neve több
helyen is szerepelhet. (Elemeként 1 pont.)

A magyar szállásterületek feltételezett földrajzi elhelyezkedése
(a szállásterületek neve a térképen vastag nagybetűkkel szerepel)

Megállapítás Megnevezés

a)  Julianus  barát  a  XIII.  században  ezen  a  szállásterületen  talált  még  magyar
nyelvű népességet.

b)  Ez  a  szállásterület  az  egyesített  keleti  szláv  állam  uralkodói  központjától
közvetlenül délre helyezkedett el.

c)  Ez a  szállásterület  az  Európát  és  Ázsiát  elválasztó  hegységrendszer  európai
lejtőinél található.

d) Ennek a szállásterületnek a határán található a Vereckei-hágó.
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38. A feladat Hunyadi János törökellenes hadjárataihoz kapcsolódik. (K/3)
Azonosítsa  ismeretei  és  a  középiskolai  történelmi  atlasz  segítségével  Thuróczy  János  A
magyarok krónikája c. művében bemutatott hadi eseményeket! (Elemenként 1 pont.)

a)  „A  vajda  úr  átvonult  Rácországon,  azaz  Szerbián,  és  egész  Rumélia  határáig  bejárta  egész
Bolgárországot,  amelyet  régi  idők óta  a  török  haderő  tartott  birtokában.  Minden élőlényt,  embert,
barmot,  ami csak útjukba akadt, elfogtak vagy megöltek. A városokat, várakat és a törökök minden
egyes települését bevetették, felforgatták, lerombolták és tűzzel megemésztették. Ezek között a híres
fürdők  városát,  a  népes  és  kincsekben  gazdag  Szófiát  is  elfoglalták,  kirabolták  és  tüzes  hamuvá
változtatták.” 
b) „Orsova vára környékén átkeltek a Dunán az ország több főurának kíséretében, és benyomultak az
ellenség földjére. […], átkeltek Bulgárián és Rumélián, kiértek a tengerpartra, Rumélia városait, melyek
önként felajánlották meghódolásukat, birtokba vették, és ezek mellett tábort ütve várták a megígért
segítség érkezését. […] Ulászló király látva, hogy az ellenséges lovasság fut, a személyének védelmére
rendelt csapatot harcba indította, megrohanta a császár táborát. A gyalogosok sűrű csapatai közé ért,
azoknak a nagy sokasága rárohant, elnyomta őt csapatával együtt: elesett.” 
c)  „Felvirradt az ostrom tizenötödik napja, melyre a császár [a török szultán] a vár bevételét ígérte.
Hajnalpirkadáskor népének egész sokaságát  megindította.  Dobpergéssel,  trombitaszóval  és harsány
kiáltozással,  szilajan támadtak.  Megrohanták a várat,  és kegyetlen öldökléssel  a belsejébe hatoltak.
Ámbár  a  magyarok  kevesen  voltak  ahhoz,  hogy  megálljanak  ekkora  ellenséggel  szemben,  minden
erejükkel  védekeztek.  […]  A  besztercei  gróf  úr  [Hunyadi  János]  pedig  hol  fenyegetéssel,  hol  intő
szavakkal ösztökélte  őket a harcra. […]A magyarok vitéz, lelkes támadása hamar megzavart minden
török  csapatot,  s  hátat  adva  megfutottak.[…]  Az  éj  sűrű  sötétje  alatt  maga  a  császár  is  megfutott
táborából.”

a): _____________________________________________
b): _____________________________________________
c): _____________________________________________

39. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„[…] Isten szent egyháza és a mi híveink valamennyien, a mostaniak és a jövendőbeliek, tudják meg,
hogy  a  Pannónia  hegyén  lévő  Szent  Márton-monostornak  […]  olyan  kiváltságot  engedélyeztünk,
amilyent Monte Cassino […] monostora kapott. Szent Márton monostorát még szülőatyánk kezdte és
mi fejeztük be Isten segítségével lelkünk üdvéért és királyságunk megszilárdításáért. […]

Gondoskodtam  ugyanakkor  arról  is,  hogy  megörökítsem  az  utódok  emlékezetében  azt  a
különleges  támogatást,  amelyet  Szent  Márton  érdemeiért  gyermekkoromban  megtapasztaltam.
Ugyanis  mikor  kitört  a  háború  vihara,  […]  mivel  az  egyik  megye,  a  somogyi  el  akart  űzni  atyám
székéről, nagy bizonytalanság fogott el, milyen tanácsot adjak háborgó lelkemnek, mihez fogjak? Ekkor
[…] fogadalmat tettem Szent Mártonnak, ha érdemeiért […] ellenségeimet legyőzöm, akkor úgy jó, ha a
fenti megye dézsmáját, ami minden dolga, birtoka, földje, szőlője, vetése, útvámja után jár ugyanezen
monostor apátjának vessem alá haladéktalanul […].” 

(A pannonhalmi apátság kiváltságlevele, 1001/1002)

a) Nevezze meg azt az uralkodót, akinek uralma alatt kezdetét vette a pannonhalmi apátság működése!
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Nevezze meg azt a szerzetesrendet, amelyhez az apátság tartozott!
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg azt a személyt, aki a forrásban említett háborút kirobbantotta!
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg másik szóval (szakkifejezéssel) a forrásban említett adófajtát!
_____________________________________________________________________________________________________________________
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39. A feladat a magyar őstörténettel kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A magyar nép vándorlása
(A térképvázlaton a számozott nyilak jelzik a magyarok vándorlását)

„A türkök [értsd: magyarok] népe régen Kazáriához közel szerzett magának   lakóhelyet [a]. Amikor a
türkök  és  az  akkor  kangarnak  nevezett  besenyők  közt  háború  ütött  ki,  a  türkök  serege  vereséget
szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész […] Perzsia vidékén telepedett le [b], […] a másik rész
pedig  vajdájukkal  és  vezérükkel,  Levedivel  nyugatra  ment  lakni [c].”  (Bíborbanszületett  Konstantin
bizánci császár, X. század közepe)

Mely nyilak jelölik a térképen a szöveges forrásban aláhúzott és betűvel jelzett eseményeket?
Írja a megfelelő nyíl sorszámát a betűjel mellé!

a) ___________
b) ___________
c) ___________
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1. A feladat a magyar nép őstörténetével kapcsolatos. (E/4)
A források és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

„A magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. Főnökük neve K.nde [kündü].
Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük,
Dzs.la-nak [gyula] hívják. Minden magyar a Dzs.la nevű főnökük parancsait követi háború dolgában, a
védelem és más ügyekben.
Sátraik vannak és együtt  vonulnak a sarjadó fűvel  és a zöld vegetációval.  […]  A magyarok országa
bővelkedik  fákban  és  vizekben.  Talaja  nedves.  Sok  szántóföldjük  van.  A  magyarok  tűzimádók.  […]
[Ezek]  a magyarok szemrevaló és szép külsejű  emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően
gazdagok,  amit  kereskedelmüknek  köszönhetnek.  Ruhájuk  brokátból  készült.  Fegyvereik  ezüsttel
vannak kiverve és gyönggyel berakottak. Állandóan portyára mennek a szlávok ellen.” 

(Ibn Ruszta földrajztudós és Gardizi perzsa történettudós munkáiból)

a) Mi a szerepe a forrásban megnevezett K.nde-nek [kündü] és Dzs.la -nak [gyula] a magyar 
törzsszövetségen belül? (Elemenként 0,5 pont.)

K.nde: _________________________________________________________________
Dzs.la: _________________________________________________________________

b) Nevezze meg a forrás alapján a vándorló magyarság államformáját! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Milyen célokat szolgáltak a kalandozó hadjáratok? Soroljon föl kettőt! (Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. A feladat a kalandozó magyarokra vonatkozik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a térkép és a szöveg segítségével! (Elemenként 1 pont)

„Nem sok idő elteltével a magyarok közössége Lélt és Bulcsút Németországba küldte. Midőn a vár alá
érkeztek,  túl  a  Lech folyón,  letáborozták a mezőn,  és éjjelnappal  zaklatták támadásaikkal  a  várost.
Mivel  váratlan rohamokkal  elfoglalni  nem bírták,  s  magukat eltökélve a külvárosból elvonulni  nem
akartak, Ulrich püspök és a polgárok követeket küldtek a császárhoz, sürgetve, hogy siessen a város
segítségére, mert az ostromló magyarok, bár sokan vannak, de nem őrzik eléggé magukat, ezért nagyon
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könnyen le lehet őket győzni.  A császár pedig ulmi udvarából gyorsan és észrevétlen ott termett,  s
miután a magyarok elhelyezkedését és seregét kikémlelte, reggeli nyolc óra tájban, miközben az eső
esett, rájuk rontott, és az egyik, a városhoz közel álló csapatot egykettőre tönkreverte.” 

(Kézai Simon: A magyarok története)

a) Határozza meg a térkép alapján a magyar kalandozások alapvető földrajzi irányait!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mivel magyarázza, hogy a keleti kereszténység központja ellen viszonylag kevés kalandozó
hadjáratot vezettek a magyarok?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg a szöveges forrás alapján azt a várost, amely ellen a magyarok támadást
indítottak, és határozza meg a támadás időpontját!
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Határozza meg, hogy a tárgyalt korszakban a települési szerkezet tekintetében mi az
alapvető különbség Magyarország és Nyugat-Európa között!
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat Szent István egyházszervező tevékenységével kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a feladatot a forrás és ismeretei alapján! 
a) Egészítse ki a hiányos térképmagyarázatot! (Elemenként 0,5 pont.)
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b) Sorolja fel Szent István három konkrét törvényi előírását, amelyeket a keresztény egyház 
érdekében hozott! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi volt a jelentősége az önálló esztergomi érsekség kiépítésének? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Mi  volt  a  jelentősége  annak,  hogy  Szent  István  a  nyugati  kereszténységhez  kapcsolta  a
Magyar Királyságot? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat az Árpád-házi királyok korára vonatkozik. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„I/6. A magánvagyon királyi engedélyezéséről
Királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani,
feleségének, fiainak és leányainak és rokonainak, vagy az egyháznak adományozni, és ezt a halála után
se merje senki érvénytelenné tenni. 
I/8. A vasárnap megtartásáról
Ha valamely pap vagy ispán, avagy valamely más hívő személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni,
vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra.
I/14. A gyilkosságokról
Ha valaki haragra gyulladva, vagy dölyfösségtől kevélyen szándékos gyilkosságot követ el, tudja meg,
hogy tanácsunk végzése szerint száztíz aranypénzt fog fizetni. Ebből ötvenet a király kincstárába kell
vinni,  ötvenet adjanak a rokonoknak, tízet meg a bíráknak és a közbenjáróknak ajándékozzanak. A
gyilkos ezenfelül az egyházi törvények rendelkezése szerint vezekeljen.
I/18. A szabadosokról
Ha valaki könyörületességtől vezéreltetve saját rabszolgáit vagy szolgálóleányait tanúbizonyság mellett
szabadsággal  ajándékozza  meg,  úgy  határoztunk,  hogy  halála  után  azokat  irigységtől  vezéreltetve,
senki szolgaságba visszavetni ne merészelje.
I/22. Azokról, akik szabadokat szolgaságba hajtanak
Mivel  tehát  Istenhez  méltó  és  az  embereknek  legjobb,  hogy  ki-ki  életének  futását  a  szabadság
serénységével  végezze,  a  királyi  végzés szerint  elhatároztuk,  hogy ezután az  ispánok vagy katonák
közül senki se merészeljen szabad személyt szolgaságba hajtani.
II/18. A tizedről
Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tízedik részt adja Istennek, és ha valaki tizedét elrejti,
kilenc részt adjon Istennek, és ha valaki a püspöknek elkülönített [félretett] tizedét meglopja,  mint
tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen.” 

(Szent István I. és II. törvénykönyvéből)

a) Mettől meddig uralkodott I. (Szent) István? (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezzen meg egy olyan célt, amely a tized elrendelését szolgálta! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mit kívánt elérni a gyilkosságokról szóló (I/14.) rendelkezés? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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d) Válassza ki aláhúzással a következő felsorolásból azt a négy alapelvet, amelyek a 
törvényalkotó szándékait tükrözik! A kiválasztott alapelvek elé írja oda annak a törvénynek a 
számát, amellyel választását igazolja! (Elemenként 0,5 pont.)

___ A törvények érvényesítik a „szemet szemért, fogat fogért” elvét.
___ Vagyonáról a tulajdonos rendelkezhet.
___ Szabad ember nem tehető szolgává.
___ A törvények a keresztény egyház szellemiségét is érvényesítik.
___ A rabszolgát (szolgát) tulajdonosa szabaddá teheti.
___ A törvénykönyv szabályozza az adósrabszolgaság intézményét.
___ Megfogalmazza az „egy és ugyanazon nemesi szabadság” elvét.
___ Rendelkezik a királyi serviensek jogállásáról.

5. A feladat Szent István királyhoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

„14.  Ha  valaki  szándékos  gyilkosságot  követ  el,  száztíz  pénzt  fog  fizetni.  Ebből  ötvenet  a  király
kincstárába kell vinni, ötvenet adjanak a rokonoknak, tízet meg a bíráknak. Ha pedig véletlenül öl meg
bárkit is, tizenkét pénzt fizessen, és az egyházi törvények szerint vezekeljen. Ha valakinek a szolgája
másnak a szolgáját megöli, a gyilkos szolgát adják a megölt szolga helyébe, vagy váltsa meg ura és a
gyilkos vezekeljen. Ha pedig szabad ember öli meg valakinek a szolgáját, adjon másik szolgát vagy az
értékét térítse meg, és az egyházi törvények szerint vezekeljen. 
15. Ha valaki az ispánok közül megrögzött szívvel felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, ötven
tinóval egyezzék meg az asszony rokonaival, és vezekeljen az egyházi törvények parancsa szerint. Ha
pedig valamelyik vitéz esik ugyanazon bűnbe, a rokonoknak fizessen tíz tinót, és vezekeljen. Ha pedig a
népből való ember követi el ugyanezt a bűnt, öt tinóval egyezzék meg a rokonokkal, és vessék alá az
említett böjtnek.”

a) Mutassa be röviden az ispánok két fontos szerepkörét!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Mi  bizonyítja  a  törvényszövegben,  hogy  a  szolgákat  részben  vagyontárgyként,  részben
emberként kezelték?
vagyontárgyként: ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
emberként: _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen tényezőktől függött, hogy a gyilkosságért milyen büntetést szabtak ki? Nevezzen meg
hármat!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Milyen  korábbi  szokást  próbált  megszüntetni  a  törvény  azzal,  hogy  az  áldozat  családja
kárpótlást kap?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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6. A feladat a XIV. századi magyar gazdasághoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a forrásokhoz kapcsolódó feladatokat!

„…a királyságunkon áthaladó kereskedőknek egyetemlegesen és egyenként üdvözletünket  [küldjük].
Ezen  levelünk  tartalmával  kijelentjük  nektek,  hogy  királyságunk  egészén  átmenve  javaitokkal  és
áruitokkal a […] kötelez  ő   vámot megfizetvén (1) […] szabadon és biztonságosan közlekedjetek.”

(Károly Róbert okleveléből)

„Tudjátok  meg,  hogy  országunk  főpapjai,  bárói  és  nemesei,  egymás  közt  beható  és  egyértelmű
megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt kérték tőlünk, hogy mivel kamaránk silány pénze
(2) országunk lakosságát igen sújtja, országunk egykori jólétének helyreállítására s a közérdek javára
maradandó értékű  és egész országunkban mindenütt forgó  új,  jó pénzt (3)  veressünk. S hogy ebbe
beleegyezzünk, országunk ugyanezen főpapjai, bárói és nemesei elvállalták, hogy az országunkban lévő
jobbágyaik  és  másféle  népeik  egy-egy  telek  után (4)  […]  egyenként  fél  fertót,  [kb.  18-20  dénárt]
ezüstben vagy pénzben […] tartozzanak […] kezünkhöz fizetni.” 

(Károly Róbert okleveléből)

a)  Párosítsa  az  aláhúzott  kifejezéseket  a  felsorolt  fogalmakhoz!  Töltse  ki  a  táblázatot!
(Elemenként 0,5 pont.)

Fogalom  Az aláhúzott szövegrész száma

kapuadó

aranyforint

harmincadvám

pénzrontás

b) Magyarázza meg egy mondattal a következő fogalmakat! (Elemenként 1 pont.)
kapuadó: __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
harmincadvám: __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A feladat a középkori Magyarország történetére vonatkozik. (E/3)
Az ábra a magyar társadalom rendi tagolódását és az egyes csoportok politikai képviseletét
ábrázolja. Pótolja a hiányzó elemeket a betűjelek szerint! (Elemenként 0,5 pont.)

a) ______________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
d) ______________________________________________________________________
e) ______________________________________________________________________
f) ______________________________________________________________________

8. A feladat a középkori Magyarország és Európa történetével kapcsolatos. (E/3)
Írja be a megadott magyar történeti események dátumát és annak az európai eseménynek a
számjelét, amelyik a magyar eseményt megelőző vagy követő tíz éven belül történt! (Elemenként
0,5 pont.)

1) Az első rigómezei csata
2) A clermont-i zsinat (az 1. keresztes hadjárat meghirdetése)
3) Konstantinápoly török kézre kerül
4) A wormsi konkordátum

Magyar történeti esemény Évszám Kortárs európai esemény számjele

a) I. (Szent) László halála

b) A nándorfehérvári diadal

c) A nikápolyi csata
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9. A feladat Luxemburgi Zsigmond külpolitikájára vonatkozik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a szöveg és ismeretei alapján!  A kérdések az aláhúzott és betűvel jelölt
szövegrészletekhez kapcsolódnak.
„Több kisebb ellenakció után 1396-ban Zsigmond nagy nemzetközi  keresztes sereg élén nyomult a
Balkánra, hogy az oszmán problémának egyszer s mindenkorra elejét vegye, de Nikápolynál (a) döntő
vereség  érte.  […]  Zsigmondnak  sikerült  vazallusaivá  tennie  a  havasalföldi,  a  szerb  és  a  bosnyák
uralkodókat (b), így ezen államokon egy darabig megtört a Magyarország elleni török támadások ereje.
1400  után  Zsigmondot  elsősorban  a  Luxemburgi  örökség  és  a  vele  járó  feladatok  foglalkoztatták.
Miután 1410-ben mint IV. Károly fiát a Német-római Birodalom fejévé választották,  az akkori Európa
két  legnagyobb  problémájával  találta  magát  szemben. (c).  E  feladatokkal  az  egyetemes  zsinatnak
(1414–1418) (d) kellett megbirkóznia. Munkálatain hivatalból Zsigmond elnökölt (e) […]” 

(Tankönyvi szöveg)

a) Melyik akkori és melyik mai ország területén található Nikápoly? (Elemenként 0,5 pont.)
akkor: ________________________________________; ma: ________________________________________

b) Fogalmazza meg, hogy mi volt a hadjárattal Zsigmond célja! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg a korabeli Európa egyik jelentős vallási problémáját! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg, melyik városban zajlott a zsinat, és határozza meg, melyik mai ország területén
található a város! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
e)  Mely  tisztsége  révén  elnökölt  Zsigmond  hivatalból  a  zsinaton?  Nevezze  meg  két  másik
tisztségét is! (Elemenként 0,5 pont.)

zsinati tisztsége: __________________________________________________
egyéb tisztségei: __________________________________________________

__________________________________________________

10. A feladat Luxemburgi Zsigmond külpolitikájához kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„Zsigmond király tehát elindult seregének hatalmas sokaságával, átkelt a Dunán.[…] A török császár
pedig, akit [...] Bajazidnak hívtak [...], hallván, hogy a király nagy hadikészültséggel betört az országba,
hasonlóképpen népe egész haderejét fegyverbe szólította. [...] A két ellenfél közt javában tombolt még a
rettentő ütközet, amikor a magyarok megpillantották a frankok rendetlen futásban a király tábora felé
száguldó felkantározott lovait.  […] Azt hitték, hogy az ellenség teljesen elpusztította  őket. Egyszerre
felbomlott a rend, és nagy tolongás közepette otthagyták a tábort, és benne az ostromgépeket; a mezőn
mindenfelé szétszéledtek, az ellenség kíméletlenül a nyomukban van, és futásra kényszeríti őket. Óriási
öldöklés vette kezdetét. A magyarok közül sokan elestek, sokan fogságba jutottak.” 

(Thuróczy János: A magyarok krónikája)

a) Írja a pontozott vonalra, hogy hol és mikor zajlott a forrásban olvasható ütközet! (Elemenként 
0,5 p.)

Helyszín: ___________________________________
Évszám: ___________________________________

b)  Említsen  egy  olyan  intézkedést,  amellyel  Zsigmond  a  török  elleni  védelmet  próbálta
erősíteni! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik az a két fontos európai probléma (konfliktus), amelyek megoldására a
konstanzi zsinaton tett kísérletet Zsigmond! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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11. A feladat Magyarország XV. századi történelmére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei alapján a következő kérdésekre!

„…Miklós őrkanonok, szószólónk, hazatérve jelentette ugyan a pápa legjobb indulatát irányunkban, de
egy mentegetődző  levelet hozott, hogy tudniillik az itáliai háborúk miatt jelenleg nem tud segíteni a
kereszténység ügyén. Azt akarjuk tehát, hogy ne legyetek tovább Őszentségének terhére, hanem egyéb
ügyeket elintézve térjetek mielőbb haza. Azt az egy, igen fontos dolgot azonban hazatértekkor fejtsétek
ki,  hogy manapság veszedelmes az  egész  kereszténység ügye iránt  tanúsított  hanyagság,  s  ezt  úgy
fejtsétek ki, hogy a pápa s a többiek megértsék, mi következhetik ebből, s ha – amit nem kívánunk –
valami  baj  történik,  azt  ne  róhassák  fel  Magyarország  királyának,  akin  egyáltalán  nem  múlott  a
kereszténység megvédése, sőt a mohamedi babona kiirtása. Mi ezentúl szükségképpen azt tesszük, ami
helyzetünk szempontjából kevéssé tűnik veszélyesnek.” 

(A magyar uralkodó levele a pápai udvarba küldött követének; 1462)

a) Nevezze meg a levél íróját! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen kéréssel küldte a király a követet a pápához? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Miért rendelte haza? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik államra utal az aláhúzott szövegrész? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) A feladat a levél utolsó mondatához kapcsolódik. Hogyan változtatta meg külpolitikáját az
uralkodó az 1460-as évek közepétől? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

12. A feladat Hunyadi Mátyás külpolitikájához kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„Tekintetes  és  általunk  őszintén kedvelt  nagyságos  hívünk  […]  megértettük  jóakaratodat  és  kiváló
lelkületedet  a  mi  […]  szent  koronánk  szolgálata  iránt,  [most],  miután  már  nagyobbrészt
visszaszerezted  javaidat  és  örökségeidet,  amelyeket  mint  a  legsajátabbat  a  török  császárnak
zsarnokságából  és  kegyetlenségéből  elvesztettél,  és  hogy  magadat  szolgálatunkra  […]  igen
készségesnek és késznek ajánlod, […] ezt mi tőled kegyes lélekkel elfogadjuk.” (Mátyás, István moldvai
vajdának; 1485)

a) Említsen egy okot, hogy miért fogadta el Mátyás a vajda ajánlatát! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Írja  be  a  térképvázlat  megfelelő  téglalapjaiba  Moldva  (A)  és  Havasalföld  (B)  betűjelét!
(Elemenként 0,5 pont.)
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Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!
„Legfenségesebb király urunk parancsára hírül adjuk nektek, hogy legfenségesebb urunk a bécsiekkel
folytatott különböző tárgyalások után és miután megadta magát a város […] bevonult a városba.”

(Részlet Márton budai lelkész leveléből; 1485)

c) Mi volt Mátyás hosszabb távú célja a város elfoglalásával? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Mettől meddig uralkodott Mátyás ? (1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

13. A feladat a Hunyadiak korához kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre!

1)  „Sok okát  beszélik,  miért  kezdtek  összeesküvésbe a király legrégibb  atyai  barátai.  Hiszen olyan
tekintélyben és hivatalokban volt részük, hogy igazán nem lehetett tőlük ingadozást, árulást várni. Az
érsek állítólag számos sérelme miatt lett összeesküvő.” (Bonfini)
a) Nevezze meg az első forrásban aláhúzott részekhez köthető személyt! (1 pont)

Személy: ________________________________________

2)  „Híre jött,  hogy Szendrőn nagy török sereg gyülekezik.  […]  Mátyás a Délvidék határát nyomban
megerősíti,  […]  futárokkal  figyelmezteti  Báthory  Istvánt,  az  erdélyi  tartomány  helytartóját,  meg  a
temesi f  ő  ispánt, ama vidék kapitányát. […] A törökök Kenyérmez  ő nevű faluhoz értek.” (Bonfini)
b) Nevezze meg a második forrásban aláhúzott részekhez köthető személyt! (1 pont)

Személy: ________________________________________

3)  „Bár  […]  már  1440-ben,  csecsemőként  megkoronázták,  a  trónt  csak  […]  a  főúri  pártharcok
elcsitulásakor, tizenkét éves korában foglalhatta el.  [Hunyadi János]  halálakor  […]  joggal érezte, hogy
hatalmas ellenféltől szabadult meg.  […] A két Hunyadi fiút és híveiket Budára rendelte.  […] A halálos
ítéletet egyedül Hunyadi Lászlón hajtatta végre.” (Kisfaludy Katalin történész)
c) Nevezze meg, kiről szól a harmadik forrásrészlet! (1 pont)

Személy: ________________________________________
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d) Hol és melyik évben vesztette életét a harmadik forrásban említett Hunyadi János?
(Elemenként 0,5 pont.)

Helyszín: ________________________________________
Év: ________________________________________

14. A feladat a középkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei alapján!
a) Írja a pontozott vonalakra, hol és mikor történtek a forrásokban leírt ütközetek! (Elemenként 
0,5 pont.)

A) „Zsigmond király tehát elindult seregének hatalmas sokaságával, átkelt a Dunán, és nemcsak hogy
nem félt  a  törökök császárától,  hanem némelyek szerint  a  következőket mondotta:  »Kell-e félnünk
embertől?  Hiszen  ha  a  mérhetetlen  égbolt  ránk  szakadna,  még  azt  is  föltartanánk,  és  nem  esnék
bajunk.«  A  török  császár  pedig,  akit  a  mi  véneink  Bajazidnak  hívtak,  hallván,  hogy  a  király  nagy
hadikészültséggel betört az országba, hasonlóképpen népe egész haderejét fegyverbe szólította, és övéi
vitéz  seregének közepette  közeledett,  hogy szembeszálljon a  király hadával.  [...]  A magyarok közül
sokan elestek, sokan fogságba jutottak. És ha a király egy hajón nem lel menedéket, akkor nem az ég –
amiként állítólag a fejedelem elbizakodottságában kijelentette –,  hanem az ellenség fegyveres ereje
zúzta volna össze.” 

(Részlet Thuróczy János krónikájából)
Helyszín: ________________________________________ Év: ________________________________________

B)  „És amikor  a  magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek,  amelyet Sajónak hívnak […] megálltak,
tábort ütöttek. […] És mivel a víz nagy volt és mocsaras, nem volt hihető, hogy a hídon kívül bárki
átkelhessen.  […]  A magyarok pedig […] azt  szerették volna,  hogy vereséget szenvedjen a király,  és
azután ők kedvesebbek legyenek neki, mert azt hitték, hogy ez a csapás csak részleges.”

(Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből)
„Akkor  […]  felment  egy  dombra  [a  kán],  gondosan  megszemlélte  a  magyar  hadsereg  egész
elhelyezkedését,  és  visszatérve övéihez,  így szólt:  "  Örvendezzünk társaim,  mert bár  nagy annak a
népnek a száma, mégsem menekülnek ki kezeink közül, mert rövidlátó tanács kormányozza őket.”

(Tamás, spalatói érsek)
Helyszín: ________________________________________ Év: ________________________________________

C)  „Nem sok idő  elteltével  a  magyarok közössége Lélt  és Bulcsút Németországba küldte.  […] Éjjel-
nappal zaklatták támadásaikkal a várost. Mivel váratlan rohamokkal elfoglalni nem bírták, s magukat
eltökélve  a  külvárosból  elvonulni  nem  akartak,  Ulrich  püspök  és  a  polgárok  követeket  küldtek  a
császárhoz, sürgetve, hogy siessen a város segítségére, mert az ostromló magyarok, bár sokan vannak,
nem őrzik eléggé magukat, ezért nagyon könnyen le lehet őket győzni.”

(Részlet Kézai Simon krónikájából)
Helyszín: ________________________________________ Év: ________________________________________

D) „A magas várfalakról szerteszét a körüli réteken, síkokon számlálhatatlannak látszott az ellenséges
sátrak orma. […] Maga a császár vezérelt számos hajót, ezekkel megszállta a vár alatt folyó Duna és
Száva vizét, hogy vízi úton senki sem vihetett segítséget a várba. […] Magyarországbeli keresztet viselő
számos népek is verődtek össze Kapisztrán János fráter alatt, hogy harcoljanak Krisztus nevéért.”

(Részlet Thuróczy János krónikájából)
Helyszín: ________________________________________; Év: ________________________________________

b)  Nevezze  meg,  ki  a  B)  forrásban  aláhúzással  jelölt  király,  és  adja  meg,  mikor  kezdődött
uralkodása! (Elemenként 0,5 pont.)

Név: ______________________________________; Uralkodásának kezdete: _______________________________________
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15. A feladat Hunyadi Mátyáshoz és a reneszánszhoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) „[…] a régi királyok magas hegyi várát s az alatta fekvő palotát úgy
megnagyobbította,  kertekkel,  vadaskertekkel,  halastavakkal  úgy
ékesítette,  hogy  ennek  az  építkezésnek  pompája  még  a  többiét  is
felülmúlni  látszott.  A  berendezés  fényűző,  az  ebédlők  tágasak,  a
folyosók stukkóval díszítettek és az ablakok pompásak. Függőkertek
voltak  itt  és  vörösmárvány  medencével,  bronz  ülőhellyel  díszes
szökőkutak.” 

 (Antonio Bonfini: Mátyás király)

Hol  találhatók  Mátyás  azon  palotájának  romjai,  ahol  egykor  a
képen rekonstruált kút állt,  és amelyről a szöveges forrás szól?
_____________________________________________________

b)  „[…]  ahol  Zsigmond nagyszerű  építkezésein kívül  semmi megtekintésre  méltó nem volt,  kezdte
kiépíteni, különösen a belső palotát. A Dunára néző részen kápolnát emelt víziorgonával és márványból
és  ezüstből  készült  kettős  keresztelőkúttal.  […]  Sőt  a  Duna  túlsó  partján,  a  pesti  mezőségen,  egy
mérföldnyire a határban majorság volt. Ez is csodálatos és nem kevésbé kellemetes.”  

(Antonio Bonfini: Mátyás király)
Hol állt Mátyásnak ez a másik palotája? _____________________________________________________

c)  „Nemcsak történelmi jelenség, hanem szellemi magatartás is, mely szerint az embert a műveltség
teszi emberségessé. Ennek a műveltségnek eszményképét […] a görög-római antik műveltségben véli
megtalálni. Ez indokolja az antik kultúra újjászületését, a reneszánszt.” (Magyar Katolikus Lexikon)
Melyik fogalmat határozza meg a lexikon-szócikk? _____________________________________________________

d)  A képen látható dombormű  a  budai  Várban található.  Ez  az
alkotás a Bautzen városában látható dombormű másolata. Mátyás
az apósával vívott háborúja során hódította meg az ezt a várost is
magában  foglaló,  textiliparáról  híres  tartományt,  melyre  a
középkor során Cseh- és Lengyelország is igényt tartott.

Mi a tartomány neve?
_____________________________________________________

e) „Alázattal  kérjük  ezért  szentségedet,  méltóztassák  az  imént  bemutatott  […]  püspököt  Váradról
áthelyezni, és az esztergomi főegyházmegye érseki tisztébe kegyesen kinevezni.” (Mátyás levele II. Pál
pápának)
Ki a szövegben említett püspök? ________________________________________________

f) „Felette könyvesházat épített, dúsan rakva latin és görög könyvekkel, a könyvek kiállítása is pazar.”
 (Antonio Bonfini: Mátyás király)

Hogy hívják a forrásban említett kódexeket (illetve ősnyomtatványokat)?
_____________________________________________________
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g) Melyik itáliai várost tekintjük a reneszánsz szülőhelyének? A
képen a város egyik jelképének tekinthető épület látható. (→)
_____________________________________________________

h) „Ebben az évben, mely ezernégyszáz fölött a nyolcvanötödik volt,
birodalmának nagy kárával  a  császár elveszítette  […]  fővárosát.  A
csillagok megkérdezése és jóslata után ez év elejétől kezdte tehát
ostromolni a király […], mert tudta, hogy a csillagok most Frigyesnek
kedvezőtlenek. Minden igyekezetét ennélfogva arra irányította, hogy
a  pannonnak  még  eddig  soha  meg  nem  hódolt  igen  virágzó  és
dúsgazdag várost erővel vagy kiéheztetéssel meghódoltassa.” 

(Antonio Bonfini: Mátyás király)
Melyik város ostromáról van szó?
_____________________________________________________

16. A feladat Magyarország középkori történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

A) „Pannónia első vértanúja a földre térdelve hangosan így kiáltott: »Uram, Jézus Krisztus, ne ródd fel
nekik  bűnül,  mert  nem  tudják,  mit  tesznek.«  Ám  azok  ezt  látva  még  jobban  megdühödtek,  neki
támadtak,  és  kocsiját  felfordították  a  Duna  partjára.  Ott  leráncigálták kocsijáról,  taligára  rakták  és
Kelenföld hegyéről letaszították.” (Középkori legenda)
a) Nevezze meg a szövegben említett vértanút! _____________________________________________________

B) „[a magyar király] »ellenségeitől erősen háborgatott nőtestvérének, Zvoinimir király özvegyének« és
a  legtekintélyesebb  […]  pártnak  hívására  még  az  1091.  év  tavaszán  el  is  indult  […].  [Az  ország]
megszerzésére – az egykorú író szerint – »nem telhetetlenségből« tört, hanem »mert az utód nélkül
elhalt Zvoinimir királynak első  fokon álló rokona volt,  s így annak öröksége a királyi jog szerint  őt
illette meg.«” (Hóman Bálint történész)
b) Nevezze meg azt a magyar királyt, akiről a szöveg szól! ______________________________________________
c) Nevezze meg azt az országot, amelynek a megszerzéséről a szöveg szól!
___________________________________________________________________________________________________________________

C)  „A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkeltek
rajta, és hajnalban a király egész seregét körülvéve, jégesőként kezdték lőni nyilaikat a hadseregre. A
magyarok,  részint,  hogy meglepték,  részint,  hogy ravaszsággal  megelőzték  őket,  fegyvert öltve,  lóra
szálltak, de a katonák nem tudták uraikat, az urak katonáikat megtalálni, és amikor harcba indultak,
lanyhán és egykedvűen vonultak.” (Rogerius: Siralmas ének)
d) Nevezze meg a szövegben szereplő magyar királyt!
___________________________________________________________________________________________________________________
e) Nevezze meg a helységet, ahol a csata zajlott! ________________________
f) Adja meg a csata dátumát! _______________________ (évszám)

D) „[…] tehát rokona volt Gézának s […] a leviratus ősi jogszokásának akart érvényt szerezni, melynek
értelmében az özvegyet férje nemzetsége férjhez adhatja annak öccséhez – a magyar szólásmód szerint
„kisebbik urához” – vagy a nemzetségnek más férfitagjához. A trónt pedig a […] hagyományos és Géza
idejéig  sértetlen  örökösödési  rend  értelmében,  mint  Árpád  nemzetségének  legidősebb  férfitagja
követelte magának.” (Hóman Bálint történész)
g) Nevezze meg a szövegben említett trónkövetelőt!_____________________________________________________
h) Nevezze meg szakkifejezéssel a szövegben említett hagyományos öröklési rendet!
___________________________________________________________________________________________________________________
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17. A feladat a középkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„4.  Ha  ezután  valakit  az  egész  falu  tolvajnak  kiált,  istenítélettel  vizsgálják  meg.  Ha  ennek  folytán
ártatlannak bizonyul, a falu csupán egy penzát fizessen a papnak. Ha pedig bűnösnek találják, minden
vagyonát foglalják le a király részére, amiből negyedrészt a falubelieknek adjanak.
6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen mindene, fiain és
lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott
személy minden vagyonát adja vissza.
12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy meneküljön az
akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig
avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza.
14. Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a
lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen.” (I. László II. törvénykönyvéből)

a) A bűnösség megállapításának melyik két módját említi a törvény? (Elemenként 0,5 pont.)
1. _____________________________________________________; 2. _____________________________________________________

b) Magyarázza meg saját szavaival, miért különbözik a bírói tévedés kétféle büntetése! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c) A törvény szigorára feltehetően azért volt szükség, mert jelentős tömegek változtatták meg a
lakhelyüket a korszakban. Magyarázza meg a jelenség okát! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

d) Mikor uralkodott I. (Szent) László? (Elemenként 0,5 pont.)
uralkodásának kezdete (évszám): ______________________
uralkodásának vége (évszám): ______________________

18. A feladat a XIV–XV. századi magyar jobbágyság helyzetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

1.  „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával
vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni – lakjék bár ugyanazon kapu
mögött,  illetve kapuval  rendelkező  telken három vagy négy vagy ennél  több ember [család],  […] a
kirovás megtörténte után 15 napon belül 18 dénárt a kamarák ispánjainak a kezéhez kell szolgáltatni
és fizetni.”

(Károly Róbert dekrétuma)

2.  „Ezen kívül  bármely néven nevezett  minden szabad faluban,  sőt  még az  udvarnoki  és  királynéi
falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól […] ezek minden terményének és
borának kilenced részét fogjuk beszedni, […] és a […] bárók […] hasonlóképpen hajtsák be.”

(Nagy Lajos törvényeiből)

3. „Nemkülönben: a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egy egész telken […] egy portán
belül csak egy [család] lakik, az fizessen 20 dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket és egy telek
földjét egy portán belül, [kettőjük összesen] fizessen egy és egy fél porta szerint.
Ha pedig még többen lennének, értsd: hárman, akkor is egy és egy fél porta szerint fizessenek.”

(Hunyadi Mátyás dekrétuma)

4. „[A kalocsai érsek] nyíltan elítélte a dikának nevezett […] adót, amelyet a sokféle terhes háborúság
miatt a király évente háromszor-négyszer kivetett […].”

(Antonio Bonfini)
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a) Nevezze meg (a forrásokban nem szereplő szakkifejezéssel) azokat az adókat, amelyekre az
1., valamint a 4. sorszámmal jelölt forrás vonatkozik! (Elemenként 0,5 pont.)

1. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

b) Hány dénár adó folyt be egy olyan jobbágytelek után, amelyen három család osztozott, az 1.,
illetve a 3. sorszámmal jelölt rendelkezés értelmében? (Elemenként 0,5 pont.)

1. _____________________________________; 3. _____________________________________;

c) Mi volt a társadalomtörténeti jelentősége a jobbágyok szempontjából a 2. sorszámmal jelölt
forrásban szereplő intézkedésnek? (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik évben került sor a 2. forrásban szereplő rendelkezés kiadására? (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

19. A feladat az Anjou-kori társadalomhoz kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„11. Ugyanazon nemeseknek kérésébe is beleegyeztünk: hogy az országunk határai közt lakó valódi
nemesek  még  az  országunk  határai  közt  fekvő  hercegi  tartományokban  levők  is,  megannyian
ugyanazon egy szabadsággal éljenek. 
12.  […].  Nem  is  kell  őket  ezentúl  a  Bansul  Moranak  nevezett  nyestbőradó  miatt  zaklatni.  Hanem,
miként országunk más részeinek többi nemesei, ők is szabadok és mentesek maradjanak bárminemű
egyéb adók kirovásától, a melyeknek fizetése eddigelé szokásban volt.
15.  A  nemeseket  nem  kell  arra  kényszeríteni,  hogy a  vámhelyek  felé  menjenek.  Hanem  a  réveken
mindenfelé, a merre csak akarják, minden akadály nélkül, szabad átkelésük legyen.
16. Az országlakosok jobbágyait, […] ama jobbágyok urainak önként adott engedélye nélkül erőszakkal
elvenni tilos.”

(I. Lajos 1351-es törvényeiből)

a) A szövegben említett hercegi tartomány Szlavónia. Melyik a címere? Karikázza be a megfelelő
sorszámot! (A szövegben utalást talál a címer motívumára.)

b) Nevezze meg szakkifejezéssel azt az országhatáron szedett vámot, amelynek a fizetése alól a
nemesek a 15. cikkely alapján felmentést kaptak!
__________________________________________________________________________
c) Milyen kötelezettségért cserébe nyerték el a nemesek az adómentességet?
_____________________________________
Nevezzen meg két társadalmi csoportot,  amely a 16. cikkelyben említett országlakosok közé
tartozik!

d) _____________________________________ e)  _____________________________________
f) Melyik korábbi törvényt erősítette meg Lajos 1351-ben? _____________________________________
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20. A feladat az etelközi magyarság életmódjához kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhova is mennek, együtt
utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, […], a sátrakkal és az állatokkal.  […] Egyik határuk a
Bizánci-tengert éri, amelybe két folyó ömlik. […] Lakhelyeik e két folyó között vannak. Amikor eljönnek
a téli  napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik,  amelyikhez éppen közelebb van. Ott marad
télire és halászik. A téli tartózkodás ott alkalmasabb számukra. […] A magyarok […] állandóan legyőzik
azokat a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos élelmiszeradókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik
őket mint foglyaikat. […] Megmegrohanják a szlávokat és oroszokat, és addig mennek a parton, amíg a
bizánciak országának egy kikötőjéhez nem érnek,  amelynek Kercs a neve.  […] Amikor a magyarok
Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak. Eladják nekik a rabszolgákat, és vesznek
bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci árukat.” 

(Ibn Ruszta és Gardízi leírása)

A kelet-európai sztyeppe

Azonosítsa  a  vaktérképen  a  szövegben  szereplő  helyszíneket!  Írja  a  megfelelő  sorszámokat  a
táblázatba! Egy sorba egy sorszámot írjon! Négy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Helyszín meghatározása Sorszám

a) A magyarok nyári szállásai.

b) A magyarok téli szállásai.

c) Kercs, bizánci kikötőváros

d) A keleti szláv szállásterületek.

e) Mivel magyarázható, hogy a „magyarok … állandóan legyőzik … a szlávokat”? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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21. A feladat a középkori magyarországi városfejlődéssel kapcsolatos. (E/4)
Nevezze meg a térképvázlat és ismeretei  segítségével  azokat a sorszámmal jelölt  városokat,
amelyekre a leírások vonatkoznak! Írja melléjük a térképvázlaton található sorszámok közül a
megfelelőt! Két sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Magyarország fő kereskedelmi útjai és legjelentősebb vásáros helyei (városai) a XIV–XV. században

a)  Az  ország  központjából  Lengyelország  felé  vezető  kereskedelmi  út  mentén  helyezkedett  el,  de
összeköttetésben állt  az  észak-magyarországi  aranybányászat  központjaival  is.  Polgárai  I.  Károllyal
(Károly Róberttel) együtt harcoltak a helyi tartományurak, az Abák ellen.

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________

b) A vízi és szárazföldi kereskedelem legjelentősebb csomópontjában helyezkedett el. A tatárjárás után
IV.  Béla  uralkodói  székhellyé  tette.  Utódai  közül  főként  Luxemburgi  Zsigmond  és  Hunyadi  Mátyás
folytatott itt nagyobb építkezéseket.

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________

c)  A  Bécs  felé  vezető  vízi  és  szárazföldi  kereskedelmi  út  mellett,  az  ország  „nyugati  kapujában”
helyezkedett el. Már a korai időktől kezdve erődített vámszedő hely volt, de várossá fejlődése a XIII.
században betelepülő német polgároknak köszönhetően vette kezdetét. Hunyadi Mátyás rövid életű
egyetemet (akadémiát) alapított itt. 

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________

d) A legfontosabb vízi út és az ország központjából Csehország felé vezető szárazföldi kereskedelmi út
metszéspontjánál  helyezkedett  el.  Már  a kora Árpád-korban központtá  vált,  kővárát  a  tatárok sem
tudták bevenni. Későbbi virágzását elsősorban annak köszönhette, hogy egyházi székhely volt.

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________
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22. A feladat Luxemburgi Zsigmond külpolitikájához kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

A  táblázatban  Zsigmond  külpolitikai  tevékenységéhez  köthető  két  fontos  helyszín  meghatározása
szerepel. Írja  be  a  települések  nevét  és  a  térképen  található  betűjelét  a  táblázat  megfelelő
mezőjébe! Két betűjel kimarad.

Helyszín meghatározása Település
neve

Település
betűjele

a) Nemzetközi keresztény sereg veresége az oszmánoktól.

b)  A  Zsigmond  hatalma  ellen  is  irányuló  eretnekmozgalom
kiindulópontja.

A  források  Zsigmond  korának  három  súlyos  konfliktusát,  külpolitikai  problémáját  mutatják  be.
Fogalmazza meg  a  források  segítségével,  mi  volt  Zsigmond  három legfontosabb külpolitikai
célkitűzése!

Pápák a XIV–XV. század fordulóján

c) Külpolitikai célkitűzés: ____________________________________________________________________________________
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„Mi,  Jan  Žižka,  Chval  z  Machovic,  a  táborita  […]  nép tisztjei  és  kormányzója  Istent  remélve,  Isten
kínszenvedésére  figyelmeztetünk titeket  mindeneket,  a  plženi  szövetség lovagjait,  alsóbb nemeseit,
polgárait és parasztjait, hogy ne szegüljetek ellen többé az Úristennek és az ő szent parancsolatainak.”

(Žižka levele a plženi szövetséghez)

d) Külpolitikai célkitűzés: ____________________________________________________________________________________

„A törökök megölték Lázár szerb fejedelmet a 6897. (1389.) évben június havában. Bajazid vette át
atyja,  Murad szultánságát,  hatalma  alá  hajtotta  a  szerb  földet  is,  rákényszerítette  őket,  hogy  adót
fizessenek, hadsereget küldjenek neki, s [háborúban] vele együtt vonuljanak ki,  és Stefan deszpotát
helyezte atyja trónusára, hogy uralkodjék a szerbek felett.” 

(Névtelen bolgár évkönyv)

e) Külpolitikai célkitűzés: ____________________________________________________________________________________

f) Mi volt Zsigmond legmagasabb méltósága élete során? ______________________________________________

* 23. Az alábbi feladat Luxemburgi Zsigmond uralkodásával kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont)

Azonosítsa a térkép alapján az alábbi jelmagyarázatokat! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________

_____________________________________

„1.  Hogy a  fonttal,  mérleggel,  öllel  való mérés,  a  bornak,  gabonának kimérése,  s  általában minden
megmérhető és mázsálható dolognak kimérése és mázsálása minden városban,  a  mezővárosokban,
várakban, s egyáltalán országunk határain belül mindenütt Buda városunk mértéke szerint történjék…
2.  Elrendeltük  azonkívül,  hogy  az  idegen  kereskedőknek  bármely  városban  posztót  levágni  és
rőfönként eladni, sőt egyszerre hat végnél kevesebbet eladni semmikor, még vasárnapokon se legyen
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szabad, ha ugyan azoknak a kereskedőknek van hat vagy ennél több darab posztójuk. Hogyha másként
mernének cselekedni, minden vég posztót, melyet jelen rendelés ellenére eladtak, elidegenítettek vagy
elcseréltek, valamint az azokért netalán fizetett pénzt is el kell tőlük venni. 
12. Ezenfelül, ha azoknak a városoknak a polgárai, melyeket újonnan létesítettünk és amelyeket más
városok szabadságaival láttunk el, bíráik és esküdtjeik ítéletében és határozatában megnyugodni nem
akarnának, megannyian ahhoz a városhoz, amelynek szabadságaival élnek vagy tárnokmesterünkhöz
fellebbezhetnek.” (Az 1405. évi városi dekrétumokból)

b) Fogalmazza meg saját szavaival a dekrétumban olvasható királyi intézkedések lényegét  (3
pont)

1. pont: __________________________________________________________________________
2. pont: __________________________________________________________________________
12. pont: __________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, miért nem fellebbezhettek a jobbágyok a tárnokmesterhez! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

24. A feladat a középkori Magyar Királysággal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!
a) Döntse el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választását X jellel jelölje! (Elemenként 0,5
pont.) 

„Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha a főembereknek rokonát lopás bűnében találják egy tyúk
értékén  túl,  […]  akasszák  fel,  és  egész  vagyona  vesszen  el.  Ha  valamely  szabadot  vagy  rabszolgát
lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy  megmeneküljön az akasztófától, a templomba menekül,
kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot
lop, fél szemét veszítse el, s amit lopott adja vissza. […]
Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a
lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. […]
Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják meg. […]
Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen mindene, fiain és
lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott
személy minden vagyonát adja vissza. […] 
Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz, kövekhez ajándékokat
visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” (Szent László törvénykönyvéből)

Megállapítás Igaz Hamis

1. László törvényeiben a tolvajokat egyformán büntette.

2. László korában elfogadott bizonyítási eljárás volt az istenítélet.

3.  A  törvény  szigorúbban  büntette  a  bírót,  ha  a  tolvajt  futni  hagyta,  mintha
ártatlant ítélt el.

4. László uralkodása idején már feledésbe merültek a pogány szokások.

b) Nevezze meg, mely gazdasági célt szolgálták a törvényben megfogalmazott intézkedések! (1
pont)
_______________________________________________________________________________________________________________
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c)  Nevezze  meg,  mely  társadalmi  berendezkedés  megerősödéséhez  járultak  hozzá  a  fenti
törvények! (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

25. A feladat az Árpád-kori építészethez kapcsolódik. (E/4)
Párosítsa össze a képeket a leírásokkal! (Egy leíráshoz nem tartozik kép.) (Elemenként 1 pont.)

1. 2. 3. 4.

a) Feldebrő XI. századi öthajós, centrális elrendezésű templomának altemploma a magyarországi 
falfestészet legelső – máig fennmaradt – emlékeit rejti. Egyes feltételezések  szerint  az  
altemplomból nyíló sírkamrába Aba Sámuel királyt temették.

b) Az  esztergomi  királyi  vár  középkori  kápolnáját  a  XII.  század  végén  építették.  Jellegzetes  
építészeti megoldása a bejárat fölött elhelyezett rózsaablak.

c) A XIII.  századi  nemzetségi  monostorok  egyike a  zsámbéki.  A háromhajós templom kapuja  
fölött rózsaablak nyílik, melyet toronypár fog közre. A templom építészeti megoldásai  a  
román és a gótikus stílus sajátos keveredéséről tesznek tanúbizonyságot. 

d) A  tatárjárást  követő  évtizedekben  épült  a  visegrádi  alsóvárhoz  tartozó  34  méter  magas  
lakótorony. Zömök falai 3,6 méter vastagok, a negyedik szinten ma is láthatók a kora gótikus  
ikerablakok. 

e) Az  ösküi  templom  kerek  hajójával  és  patkóíves  szentélyével  a  román  kori  rotundák  
legegyszerűbb típusát képviseli.
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26. A feladat a középkori Magyarország történelmére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!

„[…]  [X] királynak, kedves  ősünknek és elődünknek aranypecsétjével megerősített,  minden gyanútól
mentes említett oklevelét, amely szóról szóra ezen oklevelünkbe lett iktatva, elfogadtuk, jóváhagytuk
és  helyeseljük  minden  benne  kifejezett  szabadsággal  együtt  az  imént  említett  egyetlen  cikkely
kivételével  (melyet ugyanabból a  kiváltságlevélből kirekesztettünk, hogy tudniillik az örökös nélkül
elhalt nemesek megtehetik, hogy a birtokaikat életük folyamán vagy halálukon annak, akinek akarják,
egyházaknak vagy másoknak adják vagy hagyják, eladják vagy elidegenítsék,  sőt ennek megtételére
semmiféle  lehetőségük ne legyen,  hanem jogilag  és  törvényesen,  tisztán és  egyszerűen mindenféle
ellentmondás nélkül testvéreikre, rokonaikra és nemzetségükre szálljanak birtokaik), s miként a fent
említett [X] király Úr aranypecsétes kiváltságlevele tartalmazza…” (

I. Lajos)

a) Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

1.  A  forrásban  említett  király  neve  (A  szövegben  [X] jel
található a király neve helyén.)

2. A forrásban említett oklevél megnevezése

3. A forrásban említett oklevél kiadásának éve

4. A forrás kibocsátásának éve

b) Határozza meg, hogyan változtatta meg az öröklés rendjét I. Lajos az oklevelével! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Határozza meg, meddig (év) maradt érvényben a forrásban említett törvény! (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________
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27. A feladat Hunyadi Mátyás külpolitikájára vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre ismeretei segítségével!

Magyarország a XV. században

a) Írja a pontozott vonalra a szomszédos országok (A, B, C) nevét! (Elemenként 0,5 pont.) 

b) Válassza ki a betűjel beírásával, Magyarország melyik országgal való kapcsolatát jellemezte:
a perszonálunió: __________________________________________________________________________ (0,5 pont.)
a támadó háború: _________________________________________________________________________ (0,5 pont.)
a védekezés: _______________________________________________________________________________ (0,5 pont.)

c) Fogalmazza meg, mi volt Mátyás külpolitikai koncepciójának a végső célja! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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28. A feladat a XIV–XV. század magyar történelméhez kapcsolódik. (E/4)

a) Azonosítsa az alábbi  forrásokhoz kapcsolódó helyszíneket!  Írja  be a  források betűjelét  a
térképvázlat megfelelő négyzetébe! Egy helyszín kimarad! (Elemenként 0,5 pont.)

A)  „Miután az  els  ő    rigómezei csatában(b)  a törökök szétzúzták a szerb államot, s hazánkat kezdték
támadni, Zsigmond nem kis diplomáciai erőfeszítéssel hatalmas lovagsereget vonultatott fel ellenük.
Még a távoli Angliából és Franciaországból is szép számmal érkeztek lovagok, akik valószínűleg helyt is
álltak  volna  egy  nyugateurópai  stílusú  ellenféllel  szemben,  a  törökök  ellen  azonban  […]  csúfos
vereséget szenvedtek.” (Bertényi Iván és Gyapay Gábor történészek)

B)  „A  törökök említett császára  (c)  […]  a Duna és a Száva folyamokat, melyek a vár mellett folynak,
annyira körülzárta, hogy a várba hajóval sem lehetett segítséget vinni.  […]  A hadigépek lövései  […]
éjjel-nappal egyre sűrűbben mennydörögtek, és a félelmetes dörgéseket egészen Szeged városáig […]
hallani lehetett.” (Thuróczy János leírásából)

C) „János cseh király saját fiával, Károllyal és a lengyel királlyal együtt eljött Magyarországra […] Károly
királyhoz(d),  hogy  örök  békeszövetséget  kössenek:  ez  meg  is  történt.  […]  Elhatározták,  […]  hogy
bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni.”

(Thuróczy János krónikájából)

b) Melyik évben történt az első forrásban aláhúzott esemény? (0,5 pont)
Év: _____________________________________

c) Nevezze meg, ki a második szövegrészletben aláhúzott személy! (1 pont)
Személy: _____________________________________

d) Írja le a harmadik forrásban aláhúzott király uralkodásának kezdő és befejező évét!
Uralkodásának kezdő éve: _____________________________________ (0,5 pont.)
Uralkodásának befejező éve: _____________________________________ (0,5 pont.)
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29. A feladat a középkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

„És amikor a magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek, amelyet Sajónak hívnak […], a folyón egy hídon
átkelve megálltak, tábort ütöttek,  őröket állítottak a hídra, hogy éjszaka  őrszolgálattal  őrködjenek. A
tatárok pedig a mocsaras helyen való átkelés után a víz körül a síkságon helyezkedtek el. És mivel a víz
nagy  volt  és  mocsaras,  nem  volt  hihető,  hogy  a  hídon  kívül  bárki  átkelhessen.  A  király  eközben
buzdította övéit, hogy férfiasan készüljenek a harcra; és nem kevés zászlót osztott ki saját kezűleg a
főemberek között.  […]  A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt
mindnyájan átkeltek rajta és hajnalban a király seregét körülvéve jégesőként kezdték lőni nyilaikat a
hadseregre.” (Rogerius)

a) Nevezze meg, ki a forrásban említett király!
Király neve: _____________________________________

b) Melyik évben történt a forrásban leírt esemény?
Év: _____________________________________

c) Húzza alá a felsoroltak közül a támadó sereg vezérét!
Ögödej Batu Dzsingisz Kublaj

d) Nevezze meg a forrásban leírt csata helyszínét!
Helyszín: _____________________________________

e) Tegyen „X”-jelet abba a négyzetbe, ahol a fenti esemény történt!

30. A feladat a vándorló magyarokkal kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„A magyarok pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. Főnökük neve: Kende. Ez
azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük,
Gyulának  hívják.  Minden  magyar  a  Gyula  nevű  főnökük  parancsait  követi  a  háború  dolgában,  a
védelemben  és  más  ügyekben.  Sátraik  vannak,  és  együtt  lovagolnak  a  sarjadó  fűvel  és  a  zöld
vegetációval. Bárhová is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, [az uralkodó]
kísérőivel és a trónussal, a sátrakkal és az állatokkal.” (Ibn Ruszta, X. század)
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a) Határozza meg a forrásban leírt uralmi forma nevét! (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg, mely szállásterületen, és mely néptől vették át ezt a rendszert a magyarok?
(Elemenként 0,5 pont.)

1) a szállásterület neve: __________________________________________________________________________
2) a nép vagy a birodalom neve: _________________________________________________________________

c) Nevezze meg, milyen életmódot folytattak őseink ebben a korszakban! (1 pont)
__________________________________________________________________________

„Miután azonban Simeon újra kibékült a rómaiak [bizánciak] császárával, és bátorságban érezte magát,
a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük. Hogy leverik, és semmivé teszik a türköket. És amikor a
türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök ellen jöttek, családjukat teljesen kiirtották,
és  a  földjük  őrzésére  hagyott  türköket  gonoszul  kiűzték.  Miután  pedig  a  türkök  visszatértek,  és
földjüket ilyen pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, amelyen ma is laknak […]”

(Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár, X. század)

d) Határozza meg, mely eseményről szól a forrás! (0,5 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg, hogy a türkök a forrásban mely népet jelölik! (0,5 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

31. A feladat Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos. (E/4)
A  forrásrészletek  olyan  uralkodókra  vonatkoznak,  akikkel  Mátyás  háborút  vívott.  Írja  a
forrásrészletek  sorszámát  a  megfelelő  uralkodó  neve  mellé!  (A  forrásrészletekben  szereplő
„Pannónia” földrajzi név Magyarországot jelenti.) (Elemenként 0,5 pont.)

1.  „Azt  hitte,  hogy  Pannónia  elfoglalása  után  a  keresztény  közösség  többi  tartományát  egykettőre
uralma alá vetheti.”
2. „Nem feledte a mérhetetlenül súlyos vereséget […], amelyet múltkorjában Görögfejérvárnál Corvinus
Jánostól szenvedett.”
3.  „Ahogy  [Újlaki]  Miklóssal  meg  a  többi  párthívével  megegyezett,  Pannónia  megszerzésének
reményében megparancsolja kapitányának, hogy ötezer emberrel rontson rá Felső-Pannóniára. Ez a
parancs szerint először Szombathely környékét támadja meg.”
4. „Megparancsolta [hadvezérének], hogy rontson át a Száván Pannóniába, és tűzzelvassal pusztítson
mindent. A Száva apadásakor először a szerémi vidéket rohanja le.”
5. „Megtudta, hogy a hamis hitben való megátalkodottsága miatt Pál pápa [az uralkodói] méltóságból
kiebrudalta őt, és sejtette, hogy mihamar háború indul ellene, [ezért] […] erős, jól felszerelt hadsereget
állított, és remélte, hogy magát, hitét és rangját fegyverrel megvédi.”
6. „A koronát, amely 24 éven át a […] hatalmában volt, felszalagozva, páratlan pompával és ünnepélyes
vidámsággal Sopronba viszik, mintha az égből szállt volna alá.”
7. „A sereg közepén vasas lovasokkal körülvéve elvonult, és a közelben megpillantotta [Mátyás] királyt:
Hát így bánsz velem, fiam? – szólt. Ellenségként üldözöd szülődet, és az igaz hit ürügyével ki akarsz
túrni az országomból?” 
8. „Keleti hadjáratra készültében, miután szárazföldön és tengeren kiemelkedő tetteket hajtott végre,
[…] mindenki meglepetésére mérgezés gyanújával a táborban elhalálozik.”

(Bonfini: A magyar történelem tizedei)
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III. (Habsburg) Frigyes,
német–római császár

Podjebrád György,
cseh király

II. Mohamed,
török szultán

Forrásrészletek
sorszáma

32. A feladat a középkori magyar jogalkotással kapcsolatos. (E/5)
Mely uralkodókhoz kapcsolhatók az alábbi törvényrészletek? Írja a törvényrészletek mellé az
uralkodó nevét és uralkodásának kezdő évét! (Elemenként 0,5 pont.)

Törvényrészlet Uralkodó Uralkodás
kezdő éve

a)  „Azt  is  elrendeltük,  hogy  ha  mi  vagy  a  mi  utódaink  közül  valaki
valamely időben ezen rendelkezéseink ellen akarna cselekedni, ennek az
oklevélnek erejénél fogva mind a püspöknek, mind a többi jobbágyoknak
és az országunk nemeseinek, együttesen és különkülön, a jelenben és a
jövőben mindörökké szabadságukban álljon,  hogy a hűtlenség minden
vétke  nélkül  nekünk  és  a  mi  utódainknak  ellenállhassanak  és
ellentmondhassanak.”

b)  „Tíz falu építsen egy templomot,  amelyet két telekkel s ugyanannyi
rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, 30
aprómarhával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról
és könyvekről a püspök.”

c)  „Minden,  bármely  néven nevezendő  szabad községben,  valamint  az
udvarnoki  és  királynői  községekben  levő  összes  szántóvető  és
szőlőbirtokos  jobbágyainktól  (kivéve  a  falakkal  bekerített  városokat)
minden terményüknek és boruknak kilencedét beszedetjük és a királyné
asszony  is  be  fogja  szedetni.  És  a  fönt  nevezett  bárók  és  nemesek
bármely  birtokaikon  levő  minden  szántóvető  és  szőlővel  bíró
jobbágyoktól  ezek  minden terményének  és  borának  kilenced részét  a
maguk szükségére hasonlóképen hajtsák és szedjék be.”

d) „1. §. Mindenekelőtt végeztük és esküt mondtunk reá, hogy akármely
főember közelvalója találtatnék lopás vétkében egy tyúk áránál feljebb,
senki semmiképpen el ne rejthesse vagy meg ne oltalmazhassa azt. 2. §.
Tetszett azt is végeznünk, hogy magát a tolvajt, ha csak templomba nem
jut, akasszák fel és minden vagyona vesszen utána.”

e) „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes
kapu  után,  amelyen  szénával  vagy  gabonával  megrakott  szekér  képes
befordulni  vagy  azon át  kijönni,  […]  kivévén  a  mi  királyi  és  királynéi
szolgáinkat, [...] kivévén továbbá az egyházakat, városokat vagy másokat,
akik  nyilvánvaló  kiváltságot,  szabadságot  élveznek,  a  kirovás
megtörténte  után  15  napon  belül  18  dénárt  a  kamarák  ispánjának  a
kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.”
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33. A feladat középkori magyar társadalom történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„Szeged  nyílt,  nagy  város  és  egyetlen,  mintegy  egy  mérföldnyi  hosszú  utcából  áll.  Környéke
mindennemű gabonával megáldott, termékeny szántóföld. […] A császár Szegedet valamely püspöknek
ajándékozta. Láttam e főpapot, ki igen tág lelkiismeretű embernek tűnt előttem. […] Pestnél átkeltem a
Dunán  és  Budára  érkeztem.  Belgrádtól  Budáig  hét  napig  utaztam.  Buda,  Magyarország  fővárosa,
hosszasan elnyúló hegyen áll.  Kelet felé a Duna folyik,  nyugati  oldalán a völgy terül el,  délen nagy
palota emelkedik, mely a kapu felett uralkodik, e palotát a császár kezdte építtetni, mely befejezése
után nagyszerű és erős leend. […]
A városban a ___c)___ mind az igazságszolgáltatás, mind a kereskedelem és ipar terén uralkodnak. Sok
franciául beszélő zsidót is láthatni, kik közül sokat Franciaországból űztek ki.” 

(Bertrandon de la Brocquière francia lovag útleírása Magyarországról, 1457)

a) Szeged a korszakban mezőváros volt. Milyen bizonyítékai vannak ennek a forrásszövegben? Két
bizonyítékot / jellemzőt írjon! (0,5–0,5 pont)
1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg a szövegben említett császárt! (1 pont)
__________________________________________________________________________

c) Melyik etnikai csoport nevét hagytuk ki a szöveg utolsó bekezdéséből? (1 pont)
__________________________________________________________________________

34. A feladat a középkori magyar társadalomra vonatkozik. (E/3)
Írja a táblázatba annak a törvénycikknek a sorszámát, amelyre az állítás vonatkozik!  (Egyes
törvénycikkek több helyre is illenek, egy törvénycikk azonban egyik helyre sem írható be.)  (Elemenként
0,5 pont.)

„22.  Akik  pogány  szokás  szerint  kutak  mellett  áldoznak,  vagy  fákhoz,  forrásokhoz  és  kövekhez
ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” 

(I. László I. törvénykönyvéből)

„6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen el mindene fiain
vagy lányain kívül, s magát a bírót adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a
felakasztott személy minden vagyonát adja vissza. […]
12.  Ha  valamely  szabadot  vagy  szolgát  lopáson  érnek,  akasszák  fel.  Ha  pedig,  hogy  meneküljön
akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan szolga pedig,
avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza.”

(I. László II. törvénykönyvéből)

„20.  Minden  olyan  birtok,  melyet  Szent  István  adományozott,  illessen  meg  minden  természetes
leszármazás szerinti utódot vagy örököst. Az olyan birtok azonban, amelyet más királyok adtak, apáról
fiúra szálljon, s ha ilyenek nincsenek, örököljön a fiútestvér, s ennek halála után fiait se zárják ki az
örökségből. Ha pedig az illetőnek fiútestvére nincsen, az örökséget a király részére vegyék át. […]
27.  Senki  se  merjen  tanúbizonyságot  tenni,  csak  ha  bűneit  meggyónta.  Akinek  a  tanúskodását
hamisnak találják, annak a tanúbizonyságát többé ne fogadják el.”

(Kálmán I. törvénykönyvéből)
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Állítások A törvénycikk(ek) sorszáma

a) A  törvénycikk  tartalma  arra  utal,  hogy  a  társadalomban
felgyorsult  a  szabadok  lesüllyedése,  ezért  a  magántulajdon
sérelmére elkövetett vétségeket rendkívül szigorúan büntették.

b) A törvénycikk azt bizonyítja, hogy a korszakban a keresztény
hit és a keresztény szokások még nem hatották át a társadalom
egészét.

c) A  törvénycikk  még  nem  a  korszakban  Nyugaton  már
megszilárdult  feudalizmus  kategóriái  szerint  csoportosítja  a
társadalmat.

d) A  törvénycikk  szövegéből  kikövetkeztethető,  hogy  kialakult
már a földmagántulajdonnal rendelkező szabadok, a serviensek
rétege.


